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Abstract 
Today’s expectations regarding that fashion companies should be active users of social 
medias has been created by their customers. It is necessary to develop marketing strategies 
adjusted to the target group in order for fashion companies to reach out to their target group 
through the noise of all marketing activities on social medias. Social medias are in constantly 
development, which imply that fashion companies need to adjust their marketing strategies on 
these channels in order to confront the trends and reach out to their customers in a successful 
way. It is important that companies are aware of their target groups’ attitudes and behaviour 
when marketing strategies are designed, since attitudes and behaviours can differ between 
different target groups. In order to delimit our study, we decided to examine which marketing 
strategies that are suitable for fashion companies with a target group that includes men with 
an interest in fashion in the age between 20-40 years old. Increased customer loyalty can be 
an outcome of marketing that companies often aim for, which is why we decided to focus on 
customer loyalty as a marketing goal in our study. The purpose of this study is to examine 
how fashion companies with a target group that includes men with an interest in fashion in the 
age of 20-40 years’ old can develop their marketing strategies for social medias in order to 
meet the demand of the customers and thereby build relationships that can lead to customer 
loyalty.  
 
This study has been implemented through a mixed method where we have used a survey to 
examine respondents from our target group’s attitudes and putative behaviour on social 
media. To complement our empirics with another perspective we did an interview with a 
fashion company that had the same target group as us. This fashion company served as an 
example of a fashion company in our study. Additionally, a qualitative content analysis 
including online articles and documents regarding today’s trends within social medias was 
carried out. These three research methods formed our findings together. Our findings show 
that fashion companies sharing our target group should include continued focus and activity 
on both brand communities and established social media channels in their marketing 
strategies regarding social medias to be able to generate customer loyalty. Newer tools we 
have identified increased interest in that also could generate customer loyalty when using 
them in the right way are online influencers, dark socials and video. We have developed 
guidelines in our study regarding how fashion companies sharing our target group can work 
with these marketing strategies and tools to achieve customer loyalty. 
 
 
Keywords: Social medias, marketing strategies, trends, customer loyalty, trustworthy 
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Sammanfattning 
Det har skapats en allt större förväntning från modeföretags kunder att de ska vara aktiva på 
sociala medier. För att modeföretag ska lyckas nå sin målgrupp genom bruset av all 
marknadsföring på sociala medier krävs det utvecklade marknadsföringsstrategier som är 
anpassade till den tänkta målgruppen. Det är viktigt att företag är medvetna om sin målgrupps 
attityder och beteende vid utformningen av marknadsföringsstrategier, eftersom attityder och 
beteenden skiljer sig åt mellan olika målgrupper. Utvecklingen av sociala mediekanaler sker 
ständigt vilket innebär att modeföretag måste anpassa sina marknadsföringsstrategier på dessa 
kanaler för att möta trenderna och nå ut till sina kunder på ett framgångsrikt sätt.  För att 
avgränsa oss i vår studie har vi valt att undersöka vilka marknadsföringsstrategier på sociala 
medier som är lämpliga för modeföretag med en målgrupp som inkluderar modeintresserade 
män i åldrarna 20-40 år. Ökad kundlojalitet är ett utfall av marknadsföring som företag ofta 
eftersträvar och därför har vi i vår studie valt att fokusera på detta mål. Syftet med studien är 
därför att undersöka hur modeföretag med en målgrupp som inkluderar modeintresserade män 
i åldrarna 20-40 år kan utveckla sina marknadsföringsstrategier på sociala medier för att möta 
sina kunders efterfrågan och därigenom bygga relationer som kan leda till ökad kundlojalitet. 
 
Studien har genomförts genom en mixad metod. Vi har använt oss av en enkätundersökning 
där respondenter från vår målgrupp deltog för att undersöka attityder och förmodat beteende 
kring modeföretags marknadsföring på sociala medier. För att komplettera vår empiri med ett 
annat perspektiv så genomfördes en intervju med ett modeföretag med vår målgrupp som fick 
fungera som ett exempelföretag i vår studie. Dessutom genomfördes en kvalitativ 
innehållsanalys av internetbaserade artiklar och dokument gällande trender inom social 
medier idag. Dessa tre forskningsmetoder har tillsammans format vårt resultat. Vårt resultat 
visar att modeföretag med vår målgrupp bör inkludera ett fortsatt fokus och verksamhet på 
både brand communities och de etablerade sociala mediekanalerna för att deras 
marknadsföringsstrategier på sociala medier ska generera kundlojalitet. Nyare verktyg som vi 
har identifierat ett ökat intresse för och som även skulle kunna generera kundlojalitet vid rätt 
användning är online influencers, dark socials samt videoformatet. I vår studie har vi tagit 
fram riktlinjer kring hur modeföretag med vår målgrupp kan arbeta med dessa 
marknadsföringsstrategier och verktyg för att uppnå kundlojalitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Sociala medier, marknadsföringsstrategier, trender, kundlojalitet, trovärdig 
marknadsföring 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet tar upp problematiken med marknadsföring på sociala medier 
för modeföretag, vilket inleds med en bakgrund till vårt forskningsområde samt en kort 
beskrivning av tidigare forskning inom området. Vidare förs en diskussion kring hur 
modeföretag kan uppnå kundlojalitet genom sin marknadsföring på sociala medier. 
Diskussionen övergår sedan till en presentation av studiens frågeställning och syfte.  

1.1 Bakgrund 
Användningen av sociala mediekanaler har ökat markant under de senaste åren (Beer 2015). 
Sociala medier kan beskrivas som medier med sofistikerade verktyg, tekniker och teknologier 
utvecklade för att förena individer, bygga relationer och främja sociala interaktioner jämfört 
med exempelvis tv och tidningar. Konceptet med att digitalt skapa konversationer, sociala 
interaktioner och engagemang är något som kännetecknar sociala medier. Det är allmänt 
vedertaget att sociala medier inte bara är kanaler där privatpersoner på olika sätt kan uttrycka 
sig och kommunicera med varandra, det är även en marknadsföringskanal som företag 
använder för att nå ut till sin målgrupp (McCann & Barlow 2015). Sociala medier har gjort att 
konsumenter kan gå från medvetna till att bli engagerade, utveckla en vilja och möjlighet att 
påverka samt visa lojalitet (Palmer & Koenig-Lewis 2009). Tidigare forskning gällande 
marknadsföring på sociala medier har bland annat berört varför företag använder sig av social 
medier (McCann & Barlow 2015; Rapp, Beitelspacher, Grewal & Hughes 2013) och hur 
sociala medier kan användas som ett marknadsföringsverktyg (Appiah 2006; Crittenden, 
Hanna & Rohm 2011; Kaplan & Haenlein 2010; Parsons 2013; Schultz & Peltier 2013) 
exempelvis genom forskning kring vilket innehåll som lockar mest (Baltes 2015). I bruset av 
all marknadsföring finns risken att företag inte lyckas nå fram till den tänkta mottagaren och 
istället bli en i mängden. Det har vi särskilt upplevt gällande modeföretag då konkurrensen 
mellan företagen är väldigt hög på den marknaden. När konsumenter köper kläder från ett 
särskilt varumärke är det inte bara på grund av funktionella behov, utan också för att täcka 
sociala behov som att skapa eller framhäva sin personliga självbild eller för att visa på en 
önskvärd livsstil eller social status. Framgångsrik marknadsföring kan hjälpa ett modeföretag 
att stärka sitt varumärke (Choi 2014). I takt med att samhället ständigt utvecklas och 
konsumenternas attityder förändras behöver modeföretagens marknadsföringsstrategier 
anpassas för att möta nya de nya kraven från konsumenterna samt deras nya beteende. Genom 
att sociala medier hela tiden utvecklas och ökar i popularitet så tillkommer det nya sätt som 
modeföretag kan marknadsföra sig på. 
 
Varje år görs en rapport av Internetstiftelsen i Sverige som heter ”Svenskarna och Internet”, 
vilken visar statistik över svenskarnas internetvanor och där presenteras det ett kapitel som 
handlar om sociala medier. Enligt Findahl och Davidsson (2015) som är författare till den 
senaste rapporten så är Facebook och Instagram de två största sociala mediekanalerna bland 
svenskar i åldrarna 16-35 år. I rapporten visas att en stor del av Sveriges användare av 
Facebook främst läser och ser vad andra uppdaterar snarare än att göra egna uppdateringar. 
Undersökningen som Findahl och Davidsson (2015) har genomfört visar också att svenska 
internetanvändare sällan delar och länkar vidare intressanta saker de sett online. Tiden som 
spenderas på sociala nätverk har ökat de senaste åren bland personer i åldrarna 26-35 år. Den 
dagliga användningen av internetbaserad kommunikation sker främst via mail och 
direktmeddelanden (ibid.). Det finns en trend på sociala medier som visar att individer aktivt 
väljer att bli mer privata i sitt användande, indikationer som tyder på detta är att privata 
konton på sociala medier används mer frekvent och direktmeddelanden föredras gentemot att 
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göra publika inlägg (WGSN 2016a). Fenomenet kallas dark socials eller stängda sociala 
medieverktyg och är ett begrepp som börjar användas mer frekvent inom marknadsföring på 
sociala medier (Madrigal 2012). Applikationer som WhatsApp och Snapchat är stängda 
sociala medieverktyg som ökar i användning (WGSN 2016a). En annan trend är att företag 
successivt går från ren reklam till att kommunicera med dig som konsument på samma sätt 
som om du vore deras vän (WGSN 2016b). Sociala medier har omdefinierat vår tids 
individers rutinmässiga liv och har förändrat hur konsumenter förhåller sig till information, 
varumärken, andra konsumenter men även till sig själva (Jackson & Ahuja 2016).  
 
Att konsumenter väljer att bli mer privata i sin användning av sociala medier samtidigt som 
företag strävar mot att bli mer personliga i kommunikationen med kunderna kan ses som en 
motsättning som är svår att förena. Det senare kan tolkas som en del i modeföretags 
marknadsföringsstrategier att få sina kunder att bli mer lojala. Det finns många fördelar för ett 
företag att satsa på lojala kunder istället för att ständigt värva nya, särskilt på mogna 
marknader där det är hög konkurrens (McMullan & Gilmore 2008). McMullan och Gilmore 
(2008) menar att lojala kunder är billigare att behålla än att värva nya, de är mer benägna att 
prova olika produkter i sortimentet vilket gör att kunderna blir mer värdefulla för företaget 
samt informerar potentiella kunder i deras nätverk om företaget. Rolph, Srinivasan och Rajiv 
(2014) styrker argumentet och menar att lojala kunder tenderar att köpa mer, vara villiga att 
betala högre priser, vara mer förlåtande när fel inträffar samt vara mer benägna att förmedla 
positiv word-of-mouth (WOM) om företaget. WOM är ett informellt sätt för konsumenter att 
kommunicera kring exempelvis utvärderingar och åsikter om ett företag och dess varor eller 
tjänster (Chong Lim & Chung 2014). Rapp et al. (2013) menar att en sann lojal kund känner 
så starkt inför varumärket att alternativa produkter från konkurrenterna utesluts. 
Marknadsföringens spelregler inom sociala medier förändras ständigt och företag måste 
anpassa sig till det nya användandet av dessa kanaler för att hänga med och lyckas nå̊ ut till 
sin målgrupp. Lyckas företag med sin marknadsföring finns potential att uppnå kundlojalitet 
via social medier (Jackson & Ahuja 2016). 
 
Det är ofta önskvärt för företag att deras marknadsföring ska upplevas som så trovärdig som 
möjligt för att det ska öka kundlojaliteten. Tidigare forskare som har forskat kring verktyg 
som genererar kundlojalitet är Ahrens, Coyle och Strahilevitz (2013), Berger och Schwartz 
(2011), Evanschitzky et al. (2012), Laroche, Habibi, Richard och Sankaranarayanan (2012) 
samt Söderlund (2001, 2006). Av deras forskning kan vi utläsa två marknadsföringsverktyg 
som går att applicera på sociala medier, vilka är WOM och brand community. Elektronisk 
word-of-mouth (e-WOM) är när internetanvändare delar elektroniskt innehåll eller 
kommunicerar med varandra online angående produkter och varumärken (Ho & Dempsey 
2010). E-WOM anses vara en mer avancerad form av WOM (Hsieh, Hsieh & Tang 2012). 
Det som gäller för WOM gäller likaså för e-WOM med skillnaden att kommunikationen sker i 
en annan miljö (WOMMA 2007). När företaget skapar innehåll som ska generera WOM eller 
e-WOM kallas det word-of-mouth marketing (WOMM) (Greoger & Buttle 2014). Tidigare 
forskning kring ämnet har exempelvis berört hur e-WOM använts på social medier 
(Kucukemiroglu & Kara 2015; Trusov, Bucklin & Pauwels 2009), vem som är benägen att 
dela e-WOM (Ho & Dempsey 2010) och företags värde av positiv e-WOM (Lee & Youn 
2009; Kim, Naylor, Sivadas & Sugumaran 2015). En av de vanligaste 
marknadsföringsaktiviteterna för företag på sociala medier idag är att skapa brand 
communities (Laroche et al. 2012). Ett brand community är ett specificerat forum som skapas 
av företag där syftet är att främja sociala relationer mellan företag och dess kunder (Muniz & 
O’Guinn 2001). Ett sådant forum kan bestå av företaget samt individer som delar intresse för 
det specifika företaget där kunderna kan dela med sig av personliga upplevelser och åsikter 
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(McAlexander, Schouten & Koenig 2002). Detta gör att individen kan bli en aktiv deltagare i 
diskussioner och integrera med företaget (Bagozzi & Dholakia 2002). Brand communities är 
ett effektivt kommunikationsverktyg som företag kan använda för att nå ut till sina kunder 
(McAlexander, Schouten & Koenig 2002).  
 
Vår studie berör marknadsföring på sociala medier. Vi undersöker vilka 
marknadsföringsstrategier som är bäst lämpade för att modeföretag ska kommunicera med sin 
målgrupp på ett sätt som kan leda till ökad kundlojalitet. Vi anser att detta område har ett 
allmänintresse för många aktörer inom modebranschen som står inför utmaningen hur de bäst 
ska kommunicera med sina kunder på sociala medier. Kundlojalitet eftersträvas bland många 
företag i modebranschen då det är en viktig faktor för att få ett ekonomiskt hållbart företag på 
lång sikt. Vi ser ett intresse och relevans i att undersöka hur ett företag kan arbeta med att 
uppnå trovärdig marknadsföring på sociala medier, för att se vilka marknadsföringsstrategier 
som är bäst lämpade. 
 

1.2 Problematisering 
Företags användande av sociala mediekanaler har ökat markant under de senaste åren, det har 
till och med skapats en förväntning hos konsumenter att företag ska vara aktiva på sociala 
medier (Rapp et al. 2013). Ramsay (2010) understryker vikten av att ha en tydlig 
kommunikationsstrategi för varje social mediekanal som företaget använder sig av och därför 
är det viktigt att välja dem med försiktighet. Vilka sociala medier som är lämpliga beror på 
företagets målgrupp, budskapet som ska levereras och hur mycket kontroll företaget vill ha 
gällande hur budskapet sprids vidare (Kaplan & Haenlein 2010). En viktig aspekt när företag 
skapar aktiviteter på sociala medier är att tänka på vilken roll innehållet har. Det gäller för 
företag att hitta ämnen och skapa innehåll som intresserar och engagerar målgruppen (Content 
Marketing Institute u.å.). Genom att väcka intresse och nyfikenhet hos konsumenter ökar 
chansen för att positivt engagemang ska uppstå (Jackson & Ahuja 2016). Att utveckla sitt 
uttryck eller sin unika stil, hitta en balans mellan att sälja och prata, uppdatera innehållet och 
särskilja på vilken information som ska förmedlas genom företagets sociala medier är faktorer 
att ta hänsyn till i företags kommunikationsstrategi (Ramsay 2010).  
 
Som tidigare nämnt så eftersträvar företag kundlojalitet. Det finns ingen bestämd definition av 
begreppet kundlojalitet, forskare som studerat ämnet har använt olika definitioner. 
Exempelvis definierar Oliver (1999) kundlojalitet som en djup förbindelse mellan kunden och 
företag där stor potential finns för framtida återköp hos företaget, samtidigt som kunden inte 
påverkas av situationen eller annan marknadsföring. Det innebär att en kund är trogen till en 
produkt eller ett varumärke oberoende av extern påverkan som exempelvis marknadsföring 
från andra företag (ibid.). De lojala kunderna bör ses som en tillgång och är därför en viktig 
del att ta in sin marknadsföringsstrategi (Kim & Ko 2012). Kundlojalitet är ett återkommande 
begrepp i denna studie och när vi skriver lojalitet syftar vi till kundlojalitet. Tidigare forskning 
visar att så kallade lojala kunder tenderar att använda sig mer av e-WOM och brand 
communities (Jackson & Ahuja 2016). WOM har allmänt sett en högre kredibilitet och 
trovärdighet jämfört med exempelvis marknadsföring som kommer direkt från ett företag, 
exempelvis annonser och reklam (Chong Lim & Chung 2014). Det är av fördel för 
modeföretag att undersöka hur deras kunder ser på sociala medier i relation till 
marknadsföring då de utvecklar marknadsföringsstrategier. Därför anser vi att det är relevant 
att undersöka attityder kring marknadsföring på sociala medier, så att resultatet kan användas 
som en utgångspunkt då marknadsföringsstrategier utvecklas. Det gäller att identifiera de nya 
trenderna inom området och att anpassa dem till sitt företag. Vi ser det därför som en viktig 
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aspekt att företag håller sig uppdaterade om vilka trender som förutspås på sociala medier, för 
att se till att företagets marknadsföringsstrategier är anpassade till dem.  
 
Utvecklingen av sociala medieverktyg går snabbt, både genom nya applikationer men också 
med nya versioner av redan etablerade sociala mediekanaler. Mottagarens inställning, 
preferenser och attityder gentemot sociala medier förändras i takt med utvecklingen av sociala 
medier (Okazaki & Taylor 2013). Vid utformningen av marknadsföringsstrategier är det 
viktigt att ta hänsyn till hur målgruppen använder sociala medier, vilket skiljer sig beroende 
på kön och ålder (Findahl & Davidsson 2015). Med hänsyn till att olika målgruppers beteende 
och attityder kring sociala medier skiljer sig så har vi valt att avgränsa oss i vår studie. Vi har 
valt att undersöka målgruppen män i åldrarna 20 till 40 år för att ta reda på vilka attityder och 
förmodat beteende de har gentemot marknadsföring på sociala medier. Vårt intresse för denna 
målgrupp uppstod då vi inledde ett samarbete med ett företag som riktar sig mot en likande 
målgrupp. Det företaget används som ett exempelföretag i vår studie. 
 

1.3 Syfte och problematisering 
Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur modeföretag med en målgrupp som inkluderar 
modeintresserade män i åldrarna 20 - 40 år kan utveckla sina marknadsföringsstrategier på 
sociala medier för att möta sina kunders efterfrågan och därigenom bygga relationer som kan 
leda till kundlojalitet. Genom vår studie bidrar vi till forskningen med fler perspektiv gällande 
mäns attityder kring marknadsföring på sociala medier. Vi bidrar även med en uppdaterad 
bild av hur modeföretag med vår målgrupp kan tänka kring marknadsföring på sociala medier.  
 
Problemformulering 
Hur kan modeföretag med vår målgrupp använda sociala medier som marknadsföringskanal 
idag för att uppnå kundlojalitet och vilka marknadsföringsstrategier är då lämpliga att satsa 
på? 
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2 Metod 
I detta kapitlet presenterar, motiverar och reflekterar vi för vår valda forskningsmetod 
och hur den användes för att genomföra vår forskning. Vi argumenterar i detta kapitel 
för val av urval, alternativa metoder samt etiska och kritiska aspekter med vår studie.  

2.1 Mixad metod 
Till vår datainsamling har vi valt att använda oss av en mixad metodforskning där två 
kvalitativa forskningsmetoder och en kvantitativ forskningsmetod använts. Bryman och Bell 
(2011) definierar mixad metodforskning som forskning som integrerar både kvantitativ och 
kvalitativ forskning inom ett enskilt forskningsprojekt. Vår mixade metodforskning kan 
klassificeras som komplimenterande enligt Hammersley (1996). Denna forskningsstrategi gör 
att vi kan få olika aspekter av vår undersökning som sedan ska samordnas i resultatet och 
diskussionen (ibid.). Vi har använt de olika forskningsmetoderna för att fylla i kunskapsluckor 
eftersom vi anser att vi inte kan förlita oss endast på den kvantitativa respektive de kvalitativa 
forskningsmetoderna enskilt och menar därför att båda behövs för att stödja varandra. En 
orsak till detta var svårigheten att få tillgänglighet till ett urval som matchade vår population 
(Bryman & Bell 2011) med endast kvalitativa forskningsmetoder, vilket var en av 
anledningarna till vi valde att komplimentera med kvantitativ forskning. Vår datainsamling 
bestod av tre forskningsmetoder, en kvantitativ enkätundersökning, en kvalitativ semi-
strukturerad intervju och en kvalitativ innehållsanalys av virtuella artiklar och dokument. 
Forskningsmetoderna integrerade med varandra och besvarade vår forskningsfråga 
tillsammans, därför bör de inte ses som separata element (ibid.). Vi har använt oss av den 
kvantitativa metoden enkätundersökning för att ta reda på vår målgrupps attityder och 
förmodat beteende kring modeföretags marknadsföring på sociala medier. Genom att använda 
oss av en kvantitativ metod har vi en möjlighet att kvantifiera resultatet (ibid.). I vår 
datainsamling har vi även använt oss av en semi-strukturerad intervju vilket har gjort det 
möjligt för oss att göra en fördjupad analys för att få en djupare förståelse och ett nytt 
perspektiv på vårt ämne. Vår kvalitativa innehållsanalys bestod av en analys av trendrapporter 
där vi ville ta reda på hur skribenter inom området på virtuella medier förutspår att 
utvecklingen av sociala medier kommer se ut och vilka nya verktyg som kommer slå igenom 
inom den närmsta framtiden.  

2.2 Forskningsansats 
I vår studie har vi utgått från teori baserat på tidigare forskning som vi har sammanställt i vår 
teoretiska referensram. Teorin berör områdena kundlojalitet, verktyg för att uppnå 
kundlojalitet samt marknadsföringsstrategier för sociala medier. Denna teori har varit 
utgångspunkten för utformningen av datainsamlingens verktyg, exempelvis enkäten, som i sin 
tur använts vid insamlingen av vår empiri. Eftersom teorin är vår utgångspunkt så har vi utgått 
från en deduktiv ansats då vi i vår forskning sökt underlag för teorin i det problem som vi 
studerat (Bryman & Bell 2011). Studiens forskningsdesign är en tvärsnittsstudie. Anledningen 
är att vår data har samlats in gällande fler respondenter vid samma tidpunkt och har kunnat 
relateras till en eller flera variabler (ibid.). Vi anser att alla våra tre forskningsmetoder passar 
för en tvärsnittsstudie.  
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2.3 Metoder för datainsamling 

2.3.1 Våra datainsamlingsmetoder 
Vi har använt oss av en kvantitativ enkätundersökning då vi har undersökt urvalet som 
representerar vår valda målgrupp. Valet att använda oss av den sortens metod grundar sig i att 
det var önskvärt för oss att få in ett konsumentperspektiv från vår målgrupp. Tack vare att 
enkätundersökningen har varit internetbaserad fick vi möjlighet att komma i kontakt med 
respondenter som av geografiska skäl hade varit svåra att inkludera i vår undersökning på 
annat sätt. Access till respondenter var den största faktorn till att vi valde forskningsmetoden. 
Genom att respondenterna själva fick tolka frågorna har gjort att undersökningen inte 
påverkades av någon intervjuareffekt (Bryman & Bell 2011). Genom enkätundersökningen 
har vi undersökt vilka attityder och preferenser respondenterna som tillhör vår målgrupp hade 
kring marknadsföring på sociala medier och hur de ansett att sitt eget beteende på sociala 
medier ser ut. Som komplement till vår enkätundersökning har vi genomfört en semi-
strukturerad intervju med en representant från modeföretaget Care of Carl. Care of Carl är ett 
e-handelsföretag som grundades 2010 i Borås och erbjuder klassiska herrkläder, skor, väskor 
och accessoarer från kända varumärken. Företaget vänder sig till män, huvudsakligen i 
åldrarna 25-35 år vilket stämmer väl överens med vår målgrupp. De beskriver sin målgrupp 
som modeintresserade och världsvana, främst boende i Skandinaviens större städer. Care of 
Carl använder sig till stor del av sociala medier i sin marknadsföring, vilket var passande för 
oss då vår studie handlar om marknadsföring på sociala medier. På grund av dessa 
anledningar anser vi att Care of Carl framgår som ett bra exempelföretag i vår studie. 
Anledningen till att vår målgrupp skiljer sig lite åt från vårt exempelföretag är att vi har tagit 
hänsyn till access och tidsbegränsningar. Semi-strukturerad intervju innebär att intervjun utgår 
från en intervjuguide med ämnen eller övergripande frågor. Under intervjun kan följdfrågor 
läggas till vilket gjorde det möjligt för oss att säkerställa att vi fått tillräckligt informativa och 
djupgående svar. Att intervjun var mindre strukturerad gjorde att vi kunde utgå från 
respondentens perspektiv samt diskutera begrepp vilket gjorde att risken för missförstånd 
minskade (ibid.). Genom den semi-strukturerade intervjun har vi fått en insyn i hur ett företag 
med en målgrupp som liknar den vi undersökt arbetar med marknadsföring genom sociala 
medier. En tredje forskningsmetod som vi har använt oss av är kvalitativ innehållsanalys. Det 
är en forskningsmetod som innebär att forskare söker efter teman i de material som undersöks. 
Till skillnad från en kvantitativ innehållsanalys så är det inte förutbestämt vilka teman i 
dokumenten eller artiklarna som ska hittas. Istället för att kvantifiera så illustreras de utvalda 
teman genom kortfattade citat eller sammanfattningar (ibid.).  

2.3.2 Alternativa metoder 
En alternativ forskningsmetod till enkätundersökning är fokusgrupper. Genom fokusgrupper 
kan svaren bli mer djupgående och detaljerade, samtidigt som diskussionen i gruppen skulle 
kunna leda fram till ämnen som vi själva inte förväntat oss (Bryman & Bell 2011). Vi ansåg 
att fokusgrupper skulle ha varit för tidskrävande och komplicerat för oss att genomföra på 
grund av bristande access samt svårigheter att organisera, därför var vår uppfattning att 
enkätundersökning är en mer passande forskningsmetod för oss. En annan anledning till vårt 
val att inte använda oss av fokusgrupper var att en del av våra frågor eventuellt inte skulle 
besvaras sanningsenligt eftersom anonymiteten skulle gå förlorad eller grupptrycket skulle bli 
för stort. Ett alternativ till vår semi-strukturerade intervju hade kunnat vara att använda oss av 
ett flertal intervjuer där fler än ett företag skulle representeras vilket skulle vara värdefullt för 
vår studie. Att få in fler perspektiv i arbetet skulle innebära att studien skulle få en större 
relevans och generaliserbarhet eftersom den i så fall skulle utgå från fler än ett enda företag. 
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På grund av tidsbrist var det inte genomförbart för oss att hålla fler intervjuer då det inte fanns 
utrymme för det i vår tidsplanering. Vi valde istället att fokusera på Care of Carl och använda 
oss av dem som ett exempelföretag i vår studie. I vår studie har det inte varit aktuellt med 
varken strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer har inte varit 
aktuellt då vi ville uppnå en dialog och mer lättsam stämning vid intervjun. Ostrukturerade 
intervjuer har vi valt att inte använda oss av då risken skulle finnas att vi inte skulle få 
tillräckligt bra material som skulle kunna användas i vår analys (ibid.). Ett alternativ till den 
kvalitativa innehållsanalysen skulle kunna vara att istället genomföra intervjuer med 
respondenter som är insatta i ämnet för att på så sätt få en bild av hur de förutspår att trender 
på sociala medier kommer se ut. På så vis skulle vi också ha möjlighet att gå djupare in på 
ämnet genom att ställa de frågor som vi undrar särskilt över. Detta har inte varit aktuellt att 
använda oss av i vårt fall då det skulle ta allt för mycket tid att söka upp och komma i kontakt 
med respondenter som skulle vara relevanta för oss att intervjua. Vi ansåg inte att en 
kvantitativ innehållsanalys hade kunnat besvara vår forskningsfråga.  

2.4 Urval  
Vår population består av modeintresserade män i åldrarna 20-40 år bosatta i Sveriges städer. 
Vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval i vår enkätundersökning eftersom alla i 
populationen inte haft möjlighet att bli valda och ingå i urvalet. Det har inte heller varit 
möjligt att ta fram en urvalsram (Bryman & Bell 2011). Vi har gjort ett bekvämlighetsurval 
eftersom vi har haft en volontär respons i och med att vi använt oss av en internetbaserad 
enkätundersökning (ibid.). Att enkätundersökningen har varit internetbaserad gjorde det 
möjligt för oss att dela den via sociala medier till våra vänner och bekanta som sedan också 
har kunnat dela undersökningen vidare. I kombination med att vi har använt oss av sociala 
medier i vår insamling av data har vi även besökt ett event som ägt rum på Textile Fashion 
Center den 15-17 april. Vi ansåg att eventet var passande för vår datainsamling eftersom vi 
såg en stor potential för att personer som tillhör vår population skulle befinna sig på plats och 
eventuellt vara villiga till att delta i vår studie. Det gav också oss en chans att kontrollera 
urvalet genom att själva välja ut respondenter som vi ansåg tillhörde vår population. Urvalet 
av respondent till den semi-strukturerade intervjun är gjord utifrån bekvämlighet och 
tillgänglighet. Eftersom den intervjun hade till syfte att generera en mer djupgående analys så 
var generaliserbarheten inte lika viktigt här som i den kvantitativa forskningen (ibid). 
Respondenten i den semi-strukturerade intervjun var en anställd på företaget Care of Carl som 
ansvarar för företagets sociala medier och till viss del även andra marknadsföringsaktiviteter. 
Vi ansåg att respondenten var lämplig i vår undersökning eftersom respondenten hade bra koll 
på hur företaget använde sig av sociala medier i marknadsföringssyfte samt kunde besvara 
våra frågor. I den kvalitativa innehållsanalysen har vi använt oss av ett teoretiskt urval. Glaser 
och Struss (1967) beskriver teoretiskt urval med att datainsamlingens syfte är att generera data 
med vilken forskaren samlar, kodar och analyserar och bestämmer vilken ytterligare data som 
behövs samt var den ska finnas allt eftersom processen fortlöper. Vår datainsamling pågick 
tills dess att vi ansåg att teoretisk mättnad hade uppstått, vilket innebär tills vi ansåg att det 
inte finns någon mer ny eller relevant data att hitta inom området vi undersökte eller tills vi 
ansåg att området vi undersökte hade utvecklats till den grad dess egenskaper och 
dimensioner representerades i variation (Strauss & Corbin 1998).  

2.5 Datainsamlingsteknik 
I vår enkätundersökning hade vi 96 respondenter varav ett bortfall på 7 respondenter på grund 
av ålder och kön. Vårt resultat speglar de 89 respondenterna som uppfyllde kraven för vårt 
urval. Faktorer vi tog hänsyn till vid utformandet av enkätundersökningen var att den skulle 
bestå av frågor som var enkla att besvara men också vara så korta som möjligt för att 
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upprätthålla engagemanget hos respondenten och minimera bortfallet. Det gjorde att vi valde 
att använda oss av stängda frågeställningar då de oftast är enklare att besvara vilket minskar 
risken för ofullständiga svar. Stängda frågor minskar också risken för missförstånd, då 
svarsalternativen kan förtydliga frågan (Bryman & Bell 2011). I appendix 1 finns våra frågor i 
sin helhet samt motivering till respektive fråga. För att minska risken att respondenterna 
skulle avbryta undersökningen valde vi att använda oss av procenttal som visade hur långt 
respondenten hade kommit i enkäten. En annan åtgärd vi gjorde för att minska risken var att 
redan i beskrivningen av enkäten tala om för respondenten hur många minuter det skulle ta att 
genomföra hela undersökningen. Innan vi genomförde vår enkätundersökning gjorde vi en 
pilotundersökning där vi testade enkäten på testpiloter som bestod av individer i vår närhet 
som passade in i vår målgrupp. Vi tog till oss av deras kommentarer och åsikter kring 
undersökningen för att säkerställa att den slutliga enkätundersökningen skulle bli så bra som 
möjligt. Vissa delar av enkäten har förtydligats efter pilotundersökningen för att minimera 
risken för eventuella missförstånd. Hur vi valde ut våra respondenter hänvisar vi till stycke 
2.4. Vi har kodat våra data i SPSS där vi också gjort analyser av vår data.  
 
Då vi genomförde den semi-strukturerade intervjun utgick vi från Kvales (1996) kriterium för 
hur vi som intervjuare kan påverka intervjun för att göra den så lyckad som möjligt. Ett 
exempel på ett kriterium som vi tog hänsyn till i den semi-strukturerade intervjun var att ställa 
tydliga och klara frågor och se till att respondenten fick tid och utrymme att fundera innan 
frågorna besvarades (ibid.). Den semi-strukturerade intervjun ägde rum på Care of Carls 
kontor i Borås. Respondenten godkände att vi spelade in intervjun vilket enligt Heritage 
(1984) ger flera fördelar. En av fördelarna var att det det hjälpte oss att memorera vad som 
sagts och när det sagts, samtidigt som det gjorde det möjligt att lyssna på de inspelade svaren 
gång på gång (ibid.). Det var ingen stress eller tidspress inblandad vilket gjorde att vi hade tid 
att få svar på alla frågor som vi önskade. Vi utformade en intervjuguide som låg till grund för 
själva intervjun och säkerställde på så vis att vi fick med all information. Intervjuguiden 
skickades även till respondenten via mail några dagar innan intervjun för att säkerställa att 
respondenten kunde besvara de frågor som vi ämnade ställa. I appendix 2 finns intervjuguiden 
i sin helhet. Vi valde att inte transkribera intervjun utan har främst använt anteckningar och 
ljudinspelningen från intervjun som stöd i vår analys.  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen har vi genomfört genom att söka efter relevanta artiklar och 
dokument på internet. Vår datainsamling grundar sig i 38 stycken virtuella artiklar och 
trendanalyser gjorda av experter inom sociala medier. I appendix 3 finns en referenslista över 
dessa. Vi använde oss av sökverktyget Google vid datainsamlingen där vi använde sökord 
som vi använt oss av vid datainsamlingen var “social media trends”, “social media 2016”, 
“future social media” och “framtidens sociala medier”. Vi har utgått från Scotts (1990) fyra 
kriterium då vi bedömt kvaliteten på de insamlade dokumenten bestående av icke 
vetenskapliga källor. Det första kriteriet handlar om autenticitet och syftar till att källan ska 
vara genuin och ha ett otvivelaktigt ursprung. Det andra kriteriet berör trovärdighet som 
menar på att dokumentet ska vara utan några fel eller förvrängningar. Det tredje kriteriet är 
representativitet som handlar om huruvida dokumentet är typiskt för sin sort eller inte. Det 
fjärde och sista kriteriet handlar om innebörd som innebär att dokumentet ska vara tydligt och 
förståeligt (ibid.). Vi samlade in data till vi ansåg att teoretisk mättnad hade uppstått samtidigt 
som vi tog hänsyn till vår tidsbegränsning. När vi analyserade materialet så beslöt vi att sätta 
ihop det till en text vilket vi ansåg vara den bästa metoden för att framföra resultatet.  
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2.6 Etiska aspekter 
Etiska aspekter som vi har tagit hänsyn till i vår studie är först och främst 
enkätundersökningens anonymitet. Alla respondenter har varit helt anonyma, vilket de också 
har blivit informerade om innan de genomförde undersökningen. Det ansåg vi har gjort att 
respondenterna i vår undersökning har känt sig mer bekväma och säkra i att besvara frågorna 
på ett ärligt och riktigt sätt. Vi har haft frågor i enkäten som kan upplevts som känsliga och de 
frågorna har varit möjliga att hoppa över om respondenten inte känt sig bekväm med att 
besvara frågan. Ett exempel på en sådan fråga från vår kvantitativa undersökning var där vi 
undersökte vilken personlig information respondenten var villig att lämna ut till ett företag i 
utbyte mot att få personligt riktade erbjudanden. Det har inte förekommit i vår datainsamling 
att en respondent har valt att hoppa över en fråga vilket vi ser som positivt, då det kan vara ett 
tecken på att ingen respondent har känt att undersökningen har varit integritetskränkande. Vi 
har även gett alla respondenter möjligheten till att lämna kommentarer kring undersökningen 
och inte heller där har vi uppfattat att vi fått någon negativ respons på undersökningen. Vi 
ansåg att vi inte hade några etiska aspekter att ta hänsyn till i den semi-strukturerade 
intervjun, eftersom intervjun inte har berört respondenten personligen då frågorna har varit 
relaterade till företaget.  

2.7 Metodreflektion 

2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett begrepp för hur väl studiens resultat är replikerbart. Det inkluderar om en 
mätning är stabil över tid, vilket innebär att om samma undersökning upprepas så skulle det 
bli liten variation bland svaren. Reliabilitet inkluderar även intern reliabilitet som står för att 
indikationerna till begrepp i undersökningen är konsistenta så att inte respondenter tolkar 
frågorna olika (Bryman & Bell 2011). Vi anser att vår enkätundersökning har reliabilitet 
eftersom den var utformad på ett sådant vis att den var enkel att förstå utan begrepp som har 
hög risk att misstolkas. Detta kan vi anta eftersom vi gjorde en pilotundersökning där 
testpiloter gav oss feedback på hur vi hade utformat frågorna. 
  
När kvalitén på kvalitativ forskning ska mätas är metodbegreppen lite annorlunda för att de 
ska bli mer relevanta. Enligt LeCompte och Goetz (1982) så omvandlas reliabilitet till extern 
reliabilitet och intern reliabilitet. Extern reliabilitet syftat till vilken grad studien kan 
replikeras. Det är omöjligt att uppnå att en undersökning ska vara fullt replikerbar eftersom 
det inte går att frysa den sociala miljön och rådande omständigheter. Intern reliabilitet avser 
om alla medlemmar i forskningsteamet har samma uppfattning om vad de hör och ser under 
datainsamlingen (ibid.). Vi anser att vår semi-strukturerade intervju har reliabilitet eftersom vi 
höll oss till vår intervjuguide samt att vi skrev ner de frågor som kom upp under intervjuns 
gång vilket skulle göra det möjligt att återupprepa intervju. Att vi spelade in intervjun ökade 
också den interna reliabiliteten. Även vår kvalitativa innehållsanalys anser vi har uppnått 
reliabilitet eftersom vi har utgått från ett ramverk om hur vi skulle bedöma dokumenten och 
artiklarnas kvalité och relevans. Vi har även haft en nära dialog med varandra för att försäkra 
oss om att vi delar åsikter kring vad som platsar i datainsamlingen. 

2.7.2 Validitet 
Validitet syftar till om studien mäter det den avser att mäta och det finns olika aspekter av 
begreppet. Mätningsvaliditet uppnås om mätinstrumentet mäter de begreppen som de ämnar 
att mäta. Intern validitet syftar till om det kan fastställas att den oberoende variabeln har ett 
direkt orsakssamband med den beroende variabeln som undersöks. Det mäter om 
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undersökningen har kausalitet eller ej. Extern validitet härrör till om studien är generaliserbar 
eller ej. Ekologisk validitet handlar om studiens resultat har validitet i den riktiga världen, om 
det går att applicera resultaten till människors vardag (Bryman & Bell 2011). Vi anser att vår 
enkätundersökning mäter de begreppen som vi ville att den skulle mäta, då vi kan dra 
kopplingar och analysera resultatet. Dessutom anser vi att vår studie har stark ekologisk 
validitet. Vi har inte kunnat säkerställa att intern validitet har uppnåtts fullt ut men vi har 
heller inte upptäckt att det finns en någon annan variabel som skulle påverka sambanden som 
vi analyserat fram. Extern validitet har heller inte kunnat säkerställas eftersom vi har ett urval 
som inte går att generalisera. Detta ser vi som den största bristen i vår studie.  
 
I likhet med begreppet reliabilitet så omvandlas validitet till intern validitet samt extern 
validitet vid kvalitativ forskning i enlighet till LeCompte och Goetz (1982). Intern validitet 
syftar till om det finns en god matchning mellan forskarens datainsamling och de teoretiska 
idéerna som har utvecklats i studien. Extern validitet syftar till vilken grad resultatet går att 
generalisera mellan olika sociala miljöer (ibid.). Gällande både den semi-strukturerade 
intervjun och den kvalitativa innehållsanalysen anser vi att intern validitet har uppnåtts. Den 
semi-strukturerade intervjun går inte att generalisera eftersom den är knuten till vårt 
exempelföretag Care of Carl. Trots att vi anser att Care of Carl utgör ett bra exempelföretag 
samt att många andra företag agerar på samma sätt som de gör kan vi ändå inte anta att 
resultatet kan generaliseras till andra modeföretag.  

2.8 Kritiska aspekter 
En risk med att vi valt att använda oss av tre forskningsmetoder är att vi inte haft möjligheten 
att lägga lika mycket resurser på respektive metod jämfört med om vi endast hade använt oss 
av en forskningsmetod (Bryman & Bell). Det kan leda till att brister uppkommit gällande 
forskningsmetodens omfattning, djup och kvalitet. Enligt Bryman och Bell (2011) finns det 
bland annat ett argument mot användningen av mixad metod. Argumentet menar att det är 
ofrånkomligt att de olika forskningsmetoderna är grundade i olika epistemologiska och 
ontologiska åtaganden. Med det menas att det inte finns någon anledning att mixa kvantitativa 
och kvalitativa metoder eftersom de inte har samma verklighetssyn och därför kan de heller 
inte kombineras. Därför menar argumentationen att det inte är möjligt att jämföra kvalitativ 
och kvantitativ forskning med varandra och att de heller inte är möjliga att förena (ibid.).  
 
Enkätundersökning har kritiska aspekter gällande förståelsen av enkäten. Vi ser det som en 
nackdel att inte fanns någon intervjuare som kunnat förklara frågan eller sondera, vilket skulle 
göra det möjligt för oss att erhålla mer utvecklad data från respondenterna (Bryman & Bell 
2011). Eftersom enkätundersökningen var anonym och respondenterna inte behövde lämna ut 
några kontaktuppgifter har vi inte haft möjlighet att kontakta dem ifall vi skulle behöva någon 
komplimenterade information. Detta val gjorde vi eftersom vi ville bestyrka anonymiteten av 
enkäten. Det finns även kritiska aspekter gällande vårt val av målgrupp, då det finns stora 
skillnader mellan individer inom gruppen. Vårt aktiva val av målgrupp har utgett grunden till 
vilka som ingår i vår population och i vårt urval. På grund av de stora skillnaderna mellan 
individer inom målgruppen så är det inte möjligt att generalisera resultatet inom gruppen. 
Kritiska aspekter gällande urvalet kan vara att det uppstår bias då en förvrängning av 
representativiteten i urvalet sker då delar av populationen endast hade en liten eller ingen 
chans att bli valda till urvalet (ibid.). Vi anser att denna typ av bias är oundviklig eftersom vi 
har gjort en icke-sannolikhets urval där respondenterna inte blivit slumpmässigt utvalda. Valet 
av att göra ett bekvämlighetsurval har gjort att vi har mycket svårt att generalisera vårt resultat 
till hela populationen eftersom vi inte vet om vårt urval är representativt (ibid.). En kritisk 
aspekt vid insamlandet av vår kvalitativa data där vi genomförde en semi-strukturerad intervju 
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var risken att respondenten, som var en representant från Care of Carl, ville ge en positiv bild 
av företaget och därför besvarade frågorna på ett visst sätt. Det fanns en risk att svaren gavs 
utifrån vad företaget vill förmedla och vad som uppfattas som rätt, snarare än att frågorna 
faktiskt besvarades sanningsenligt. Risken var att respondenten själv inte ens var medveten 
om hur frågorna besvarades eftersom det kan ligga i individens natur att vilja tala gott om det 
företag respondenten är anställd för. Vi tror dock inte att detta var någon större risk då 
frågorna vi ställde inte var negativt vinklade, men också för att intrycket vi fick på plats var 
att respondenten ville bidra med så mycket verklighetstrogen information till oss som möjligt. 
Kritiska aspekter vid insamlandet av vår kvalitativa innehållsanalys där vi analyserade 
virtuella dokument och icke vetenskapliga artiklar kan innebära en bristande autenticitet 
eftersom det var svårt att säkerställa om författaren var en pålitlig källa även om artikeln 
hävdar det (Bryman & Bell). Eftersom urvalet inte har skett slumpmässigt så kan vi inte vara 
helt säkra på representativiteten av vår insamlade data då vi inte kan säkerställa att vi 
verkligen har hittat och valt ut de allra bästa dokumenten.   
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar vi teorin som har utgjort grunden för vår empiri. Vi har valt 
att dela upp det i två kategorier; hur uppstår kundlojalitet - attityder och verktyg samt 
marknadsföringsstrategier.  

3.1 Hur uppstår kundlojalitet – attityder och verktyg 

3.1.1 Den lojala kundens påverkan på företaget 
Det finns ingen konstant definition av kundlojalitet, Watson et al. (2015) menar att olika 
forskare har definierat begreppet kundlojalitet på många olika sätt. En generell likhet mellan 
de forskare som Watson et al. (2015) har identifierat är att de ser kundlojalitet som en 
kombination av positiva attityder och beteenden kring ett företag, vilket leder till att en kund 
blir återkommande. Mycket positiva attityder till ett företag gör att lojaliteten till det företaget 
är oberoende av den rådande situationen eller marknadsföringsaktiviteter från andra företag 
(Oliver 1999). Oliver (1999) kallar denna sortens lojalitet för mental lojalitet. Beteendemässig 
lojalitet är en annan sorts lojalitet som innebär att en kund konstant repeterar sina köp hos ett 
företag. Både mental lojalitet och beteendemässig lojalitet är viktigt för företaget men fyller 
olika funktioner. Den beteendemässiga lojaliteten har en starkare inverkan på företagets 
ekonomi eftersom det får kunden att göra upprepade köp vilket är positivt för företaget 
finansiellt, men saknar större inverkan på exempelvis spridningen av WOM. Kunder med hög 
mental lojalitet kommer däremot med större sannolikhet sprida ett positivt WOM till sin 
omgivning vilket indirekt är gynnsamt för företaget (Watson et al. 2015). Den högsta graden 
av lojalitet enligt Söderlund (2001) är när konsumenten har en hög grad av både mental 
lojalitet och beteendemässig lojalitet. För att uppnå den ultimata effekten av ett specifikt utfall 
av kundlojalitet så bör företag vara tydliga med vilka lojala kunder företaget vill påverka, 
kunder med mental lojalitet eller beteendemässig lojalitet (Watson et al. 2015).  
 
Som tidigare nämnt omfattar kundlojalitet både attityder och köpbeteende som skapar fördelar 
för ett specifikt företag gentemot dess konkurrenter (Watson et al. 2015). Att en kund är nöjd 
behöver inte betyda att kundlojalitet har uppnåtts (Söderlund 2001). Det som driver 
kundlojalitet är främst att företaget lyckas skapa bestående tillfredsställelse hos kunden (Rapp 
et al. 2013). För att tillfredställelsen ska påverka kundlojaliteten krävs det att kunden vid ett 
flertal tillfällen blir nöjd efter att ha varit i kontakt med företaget (Oliver 1999). Watson et al. 
(2015) menar att ett primärt mål med marknadsföring ofta är att uppnå kundlojalitet vilket kan 
vara en utmaning att bygga upp och bevara över tid. Lojala kunder är positivt för företaget 
(Rapp et al. 2013). De nuvarande kunderna är den mest tillförlitliga källan till att företaget 
kommer leva vidare och generera framtida intäkter och vinster (Lemon, Rust & Zeithaml 
2001). Söderlund (2001) ifrågasätter om en lojal kund alltid är en lönsam kund. I så fall skulle 
det innebära att ju fler lojala kunder ett företag har desto bättre blir företagets totala 
lönsamhet. Eftersom lojalitet kan innefatta många aspekter så menar Söderlund (2001) att 
påståendet inte nödvändigtvis stämmer. Det kan finnas indirekta lojalitetseffekter på 
företagets lönsamhet, exempelvis genom de lojala kundernas köprekommendationer, att de 
visar att de använder företagets varumärke samt ger företaget feedback (ibid.).  

3.1.2 Verktyg för att uppnå kundlojalitet genom trovärdig marknadsföring 
Företag skapar konton på sociala mediekanaler för att hitta nya vägar att kommunicera sitt 
eget varumärke (Jackson & Ahuja 2016). Idag kan kommunikationen gå åt två håll, där både 
företag och konsumenter kan dela information med varandra. Det innebär att företag enklare 
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kan kommunicera på ett mer personligt plan då de kan ta del av åsikter och behov som finns 
hos kunderna samt visa engagemang (Rapp et al. 2013). Genom att ha nära kontakt med sina 
kunder via sociala medier kan företag lättare bygga upp relationer vilket enligt Rapp et al. 
(2013) är en av faktorerna till kundlojalitet. I Kim och Kos (2012) studie menar forskarna att 
när en konsument delar med sig av information om varumärken på sociala medier blir värdet 
av konsumenten högre för företaget än värdet av pengar som konsumenten spenderar på 
varumärket. Det beror på att sociala medier spelar en stor roll i vårt samhälle idag (ibid.). 
Företag måste alltid ha sina strategiska mål i bakhuvudet då de tar beslut gällande att etablera 
sig på sociala medier. Att ha konton på social medier bara för att alla andra har det är ingen 
tillräckligt bra anledning. För att användningen av sociala medier ska vara fördelaktig och 
effektiv för företaget så måste strategiska beslut tas om vilka mål företaget vill uppnå genom 
sin aktivitet på sociala medier (Parsons 2013). Två verktyg på sociala medier som kan 
påverka kundlojalitet är brand communities och e-WOM.  

3.1.2.1 Brand communities 
Det har blivit både vanligare och viktigare att företag använder sociala mediekanaler för att 
skapa ett brand community för sina kunder (Laroche et al. 2012). Det är helt och hållet 
individens eget val att ansluta sig till ett brand community, det är den egna motivationen som 
är den bakomliggande drivkraften (Elliott & Wattanasuwan 1998). I en studie av Laroche et 
al. (2012) framgår det att forskare som gjort studier kring brand communities till hög grad är 
överens om att det främsta syftet till företags användning av brand communities är att öka 
kundernas lojalitet till varumärket. Lojaliteten grundar sig i en ökad tillförlitlighet till 
företaget som växer fram genom att kunderna deltar i ett brand community. Värdedrivande 
aktiviteter kan exempelvis innebära att kunden kan kommunicera med företaget och med 
andra kunder, skapa eget innehåll samt sprida företagets budskap inom gruppen vilket ökar 
medlemmarnas tillförlitlighet till företaget och därigenom ökar även lojaliteten. Via brand 
communities kan medlemmarna få en känsla av tillhörighet. Brand communities som finns på 
etablerade sociala mediekanaler skapar ett värde hos både medlemmar och företag. De 
värdeskapande aktiviteterna som utövas på sociala medier ökar samspelet mellan företaget 
och dess kunder vilket gör att starkare relationer utvecklas (ibid.). Det blir en gemenskap och 
en potentiell långvarig sådan på grund av lättillgängligheten genom sociala medier (Laroche 
et al. 2012; Lemon, Rust & Zeithaml 2001). Interaktion mellan företaget och kunderna kan ge 
fördelar, exempelvis att företaget lär sig mer om kundernas behov samtidigt som kunderna 
kan uppleva att de har en möjlighet att påverka vilket påverkar relationen positivt (Söderlund 
2001).  

3.1.2.2 WOM & e-WOM 
Watson et al. (2015) hävdar att WOM är ett socialt komplext fenomen av flera anledningar. 
En av anledningarna menar Watson et al. (2015) är att WOM involverar en oro över den egna 
självbilden, eftersom produkten eller varumärket som individen talar om vid WOM kopplas 
direkt till individen själv. En annan anledning är ”övervägande för andra” då individen som 
potentiellt sprider WOM måste ta hänsyn till vilken relation personen har med den potentiella 
mottagaren. En tredje anledning är att spridningen av WOM delvis beror på en slumpartad 
tillgänglighet, då närvaro och tillfällighet spelar roll (ibid.). Även om WOM anses vara 
komplext så anses rekommendationer genom WOM vara en av de mest slagkraftiga 
marknadsföringsstrategierna eftersom det ger hög tillförlitlighet (Schultz & Peltier 2013). Det 
finns forskare som inkluderar WOM som ett mått på kundlojalitet, trots att andra forskare 
menar att det både finns teoretiska och empiriska argument till att begreppen ska separeras 
och att kopplingen mellan dem inte alltid är självklar (Watson et al. 2015). Watson et al. 
(2015) ger ett tydligt exempel i sin forskning där de menar att en kund kan vara mycket lojal 
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till ett kondomföretag, dock är det inte särskilt troligt att kunden skulle rekommendera 
företaget genom WOM. Därför är det inte alltid ultimat att använda WOM som ett mätverktyg 
på kundlojalitet (ibid.).      
 
WOM kan delas in i två olika kategorier. Organisk WOM uppstår naturligt då personer 
förespråkar varumärket av anledningen att de är nöjda med en produkt eller har utvecklat en 
naturlig önskan att dela sitt stöd och entusiasm till företaget. Förstärkt WOM uppstår när 
företag lanserar kampanjer eller på andra sätt försöker att uppmuntra eller påskynda WOM 
bland annat i brand communities. Viral marknadsföring är en slags förstärkt WOM och ett 
begrepp som senare i studien kommer att tas upp. Eftersom WOM existerar oberoende av 
företaget så handlar WOMM inte om att skapa WOM, utan snarare om att lära sig hantera det 
på bästa sätt (WOMMA 2007). WOMMA (2007) har i sin rapport identifierat de 
grundläggande elementen inom WOMM. Ett element innefattar att utbilda konsumenter om 
företagets produkter eller service och ett annat element fokuserar på att identifiera vilka 
konsumenter som är mest troliga att de kommer dela med sig av sina åsikter. Vidare handlar 
ett tredje element om att tillhandahålla verktyg som förenklar delningen av information och 
ett fjärde om att identifiera under vilka förutsättningar som åsikter delas. Slutligen handlar det 
sista elementet om att lyssna på sina anhängare och besvara deras synpunkter (ibid.). Om 
företaget är framgångsrikt i sin WOMM så kan det leda till att positiv WOM eller e-WOM 
börjar spridas (Schultz & Peltier 2013). Marknadsföring genom WOM ger konsumenter en 
möjlighet att dela sina personliga upplevelser kring företaget och sprida det vidare till andra 
konsumenter. Eftersom företaget själva inte kan påverka WOM fullt ut så har både nöjda och 
missnöjda kunder samma inflytande (WOMMA 2007). Om individer delar med sig av 
negativa upplevelser genom sociala medier kan företaget öppet besvara responsen och på så 
sätt visa sitt engagemang i att förbättra sina kunders upplevelser (Kucukemiroglu & Kara 
2015). 
 
Forskare har gjort studier som visar på att det finns olika faktorer och drivkrafter som gör en 
kund mer eller mindre benägen att sprida e-WOM. Ho och Dempseys (2010) forskning 
fokuserar på internetanvändarens motivation till att sprida e-WOM online där både email och 
sociala medier är inkluderade som plattformar för spridningen. Respondenterna i studien var 
unga vuxna där samtliga var studenter och som tog marknadsföringskurser på ett universitet i 
Kanada. Faktorer som påverkar om en person är benägen att sprida e-WOM är enligt studien 
graden av behovet av att visa sig vara unik eller ha en annorlunda åsikt. Ett annat behov är att 
vilja visa tillgivenhet till personer i sitt kontaktnät för att upprätthålla tillfredsställande 
relationer genom känslomässigt engagemang, exempelvis genom osjälviska handlingar. 
Motivet att känna tillhörighet visade sig inte påverka benägenheten till e-WOM utan det 
behovet ger sig uttryck i andra former på sociala medier (ibid.). Kucukemiroglu och Kara 
(2015) har forskat på vilka personlighetstyper som är mer eller mindre benägna att sprida e-
WOM. Forskningen visar att det är opinionssökande användare av sociala medier och som 
anser sig ha betrodda vänner på sina sociala medier som är mer benägna till att dela e-WOM. 
Företag har möjlighet att påverka så att positivt e-WOM sprids genom att få sina kunder 
engagerade i diskussioner på sociala medier (ibid.). Kucukemiroglu och Kara (2015) visar 
även i sin forskning att många forskare är överens om att förtroende har en stor inverkan på 
konsumentens villighet att sprida e-WOM. Genom att individen kan se vem som har 
publicerat ett specifikt innehåll på sociala medier kan ämnets trovärdighet samt förtroendet 
för företaget öka. När e-WOM delas via sociala medier är det ofta individens egna vänner och 
bekanta som tar del av innehållet, vilket också ökar trovärdigheten och förtroendet (ibid.). I en 
jämförande studie mellan kvinnliga och manliga konsumenter visade det sig att kvinnor är 
mer benägna att använda sig av e-WOM med vänner. I jämförelse med män var kvinnor mer 
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benägna att handla via internet eftersom den uppfattade risken minskade då de mottog 
rekommendationer från sina vänner (Garbarino & Strahilevitz 2004). Forskning har även 
gjorts på hur företag kan öka spridningen av e-WOM. Ahrens, Coyles och Strahilevitz (2013) 
forskning visar att ju högre finansiella incitament, exempelvis rabatter, ett företag erbjuder till 
sändare och mottagare av elektronisk hänvisning desto mer ökar benägenheten att använda e-
WOM. Deras studie gjordes genom ett experiment på en e-handelsbutik där email skickades 
ut till kunder med syftet att be dem dela ett innehåll till sina vänner för att i gengäld få ett 
finansiellt incitament. Studiens resultat visade att de elektroniska hänvisningarna till företaget 
eller deras produkter ökade då företaget erbjöd ett finansiellt incitament för spridning av e-
WOM, men också att andelen nya kunder ökade (ibid.).  

3.2 Marknadsföringsstrategier 

3.2.1 Sociala medier som marknadsföringsverktyg 
Sociala medier kan både användas för att uttrycka information och förmedla upplevelser 
vilket Crittenden, Hanna och Rohm (2011) menar är något företag kan dra nytta av. Genom 
att förmedla upplevelser kan företaget nå ut till sin målgrupp, men också skapa intimitet och 
engagemang hos både sina befintliga och potentiella kunder (ibid.). Crittenden, Hanna och 
Rohm (2011) menar att det kan vara svårare att förmedla upplevelser genom exempelvis tv 
och tidningar, vilket är en anledning till varför det är viktigt för företag att integrera sociala 
medier i sin marknadsföringsstrategi. Jackson och Ahuja (2016) menar att sociala medier och 
utvecklingen av virala marknadsföringskampanjer bör inkluderas i den integrerade 
marknadskommunikationen hos företag. Dock innebär marknadsföring på sociala medier inte 
bara fördelar. En utmaning för företag som marknadsför sig genom sociala medier är att fånga 
den tänkta mottagarens uppmärksamhet (Hadija, Barnes & Hair 2012). Hadija, Barnes och 
Hair (2012) menar att det finns tendenser som visar att risken är större att mottagaren inte ens 
lägger märke till marknadsföringen genom sociala medier än att den skapar irritation. Genom 
att mottagaren kan visa sina åsikter genom att gilla eller kommentera företagets inlägg på 
sociala medier kan företaget på ett snabbt och tydligt vis se vilket engagemang som väckts 
hos mottagaren (Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas 2015). Ett företags engagerade 
konsumenter antas vara de som gillar eller kommenterar varumärkets inlägg på sociala 
medier. Konsumenter som delar varumärkets innehåll eller rekommenderar varumärket till 
andra förmodas vara lojala till varumärket enligt Jackson och Ahuja (2016). Forskning visar 
att marknadsföring på social medier är ett effektivt marknadsföringsverktyg för modeföretag 
(Kim & Ko 2012). Kim och Ko (2012) har identifierat fem element som används av 
modeföretag på sociala medier. Dessa aktiviteter är underhållning, interaktion, trender, 
kundanpassning men också någon slags WOM (ibid.). Jackson och Ahuja (2016) instämmer 
med att sociala medier kan användas för att förmedla information och kunskap på ett 
underhållande sätt. I deras studie har de också identifierat att konsumentens relation till 
företaget förbättras då konsumenten skaffar sig kunskap om ett företaget eller en produkt 
(ibid.). Sociala mediekanaler är ett marknadsföringsverktyg som grundar sig i interaktion, 
därför är det viktigt att företag lyssnar och tar till sig av kundernas åsikter genom sociala 
medier. På så vis kan företag bygga starkare relationer till sina kunder vilket kan leda till 
förhöjd kundlojalitet (Schultz & Peltier 2013). Kunder som företaget integrerar med på 
sociala medier har individuella preferenser och egenskaper, därför har de också olika sätt att 
engagera sig och bete sig på (Palmer & Koenig-Lewis 2009). Peterson och Merino (2003) 
menar att det inte bara är kommunikationen mellan företaget och konsumenten som är viktig. 
Kommunikation mellan kunder på sociala mediekanaler gällande varumärket eller företagets 
produkter kan vara mer effektiv jämfört med renodlad marknadsföring direkt från företaget 
(ibid.). En utmaning som företag kan ställas inför är att det inte alltid är önskvärt hos 
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kunderna att integrera med företag via sociala mediekanaler. Det kan snarare ha en negativ 
effekt om det visar sig att kunden inte är villig att integrera med företaget på sociala 
mediekanaler och därför känner sig påträngd. När en allt större del av företagens 
marknadsföringsaktiviteter sker online konfronteras företag av frågan om de är välkomna 
deltagare på sociala medier. Vid misslyckad användning av sociala medier kan företagen 
framstå som irriterande och påträngande i kundernas ögon (Schultz & Peltier 2013).  

3.2.2 Innehåll som engagerar på sociala medier 
När företag skapar innehåll på sociala medier så är det av yttersta vikt att allt innehåll är av 
hög kvalité och utgör ett värde för konsumenterna (Harris 2016). Marknadsföringsprocessen 
att skapa och distribuera relevant och värdefullt innehåll för att locka till sig, förvärva och 
engagera förtagets målgrupp med syfte att driva lönsamma kundåtgärder kallas content 
marketing (Content Marketing Institute u.å.). Baltes (2015) menar att ett sätt att arbeta med 
innehåll är genom att öka medvetenheten om företaget vilket automatiskt ökar lojaliteten då 
konsumenterna får tillgång till mer information och kunskap. Att vara medveten kring sitt 
innehåll på sociala medier och skapa en strategi kring innehållet som publiceras kan innebära 
att kontinuerligt leverera värdefull information till konsumenterna vilket därigenom kan öka 
lojaliteten till företaget. Det gäller att hitta kommunikationssätt där säljandet inte blir för 
uppenbart (Content Marketing Institute u.å.). Appiah (2006) har identifierat forskning som 
tyder på att marknadsföring blir mer övertygande då mottagaren uppfattar innehållet som 
levande. Forskaren menar att levande budskap har större sannolikhet att både fånga och hålla 
kvar mottagarens uppmärksamhet (ibid.). Steuer (1994) menar i sin forskning att budskap blir 
mer levande ju fler sinnen som engageras. Att i sin marknadsföring använda video där ljud 
och rörlig bild kombineras får fler sinnen att aktiveras, därför anses video vara ett effektivt 
sätt för att förmedla ett levande budskap (ibid.). Vidare menar Biocca (1997) att 
marknadsföring som berör fler sinnen också ger en djupare förståelse för det budskap som 
förmedlas. I Appiahs (2006) studie framgår det att mottagaren har lättare att identifiera sig 
med karaktärer i en video där rörlig bild och ljud kombineras jämfört med en bild och 
tillhörande text. Studien visar också att mottagaren också föredrar att ta del av budskapet 
genom video där budskapet blir mer levande hellre än stillbild. Appiah (2006) styrker Steuers 
(1994) teori om att mottagarens intresse väcks lättare ju fler sinnen som engageras. På så sätt 
menar Appiah (2006) att chanserna ökar för att mottagaren ska få positiva attityder kring 
marknadsföringen och företaget. Manic (2015) har i sin forskning listat anledningar till varför 
företag bör använda sig av visuellt innehåll i sin marknadsföring. Anledningarna är att det är 
oftast är lättare att förstå innehållet, det tar kortare tid att ta in budskapet jämfört med när det 
förmedlas genom text, ämnet blir lättare att komma ihåg, det påverkar lättare mottagarens 
känslor samt att det är mer troligt att materialet sprids vidare genom delning (ibid.).  
 
Ett annat slags innehåll som kan vara lämpligt för sociala medier är att använda sig av 
storytelling. Storytelling innebär att ett budskap eller innehåll förmedlas genom att historier 
berättas. Genom att implementera storytelling i sin marknadsföring kan företag förmedla ett 
budskap på ett sätt som väcker känslor hos mottagaren (Dennisdotter & Axenbrant 2008). 
Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar vidare att detta attribut gör storytelling till ett 
effektivt kommunikationsverktyg som med fördel kan användas i WOMM och leda till ökad 
kundlojalitet. En styrka med storytelling är att mottagaren med större chans lägger budskapet 
på minnet, eftersom budskapet blir lättare att komma ihåg då det sätts i ett sammanhang. 
Dennisdotter och Axenbrant (2008) har kommit fram till att genom användningen av 
storytelling i sin WOMM kan företag med hjälp av sin historia och de känslor som förmedlas 
skilja sig från mängden, på så sätt kan företaget och dess produkter upplevas som unika 
oavsett om de är det eller inte. Berättelser fängslar mottagaren vilket resulterar i ett ökat 
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engagemang men också ett ökat intresse. Sociala mediekanaler är ett bra verktyg för att 
förmedla storytelling, både på grund av sin genomslagskraft men också tack vare att tekniken 
kan användas på ett mångsidigt och enkelt sätt (ibid.). 

3.2.3 Viral marknadsföring som marknadsföringsstrategi 
Ett annat begrepp inom marknadsföring är viral marknadsföring vilket innebär att företagets 
roll integreras något mer jämfört med i e-WOM. Viral marknadsföring är en typ av WOMM 
och en marknadsföringsstrategi som är ämnad i avsikt att skapa underhållande eller 
informativa meddelanden. Dessa meddelanden är designade för att bli delade på ett 
exponentiellt sätt, ofta via sociala medier eller email (WOMMA u.å.). I viral marknadsföring 
spelar konsumenterna en betydande roll då budskapet från företaget sprids genom 
kommunikation mellan konsumenter (Rollins, Anitsal & Anitsal 2014). Genom att använda 
denna metod vid marknadsföring på sociala medier har det elektroniska materialet potential 
att sprida sig till en stor grupp internetanvändare (Ho & Dempsey 2010). Rollins, Anitsal och 
Anitsal (2014) har kommit fram till att viral marknadsföring kan ge flera fördelar till företag, 
exempelvis att skapa bättre anseende, stärka försäljningen och skapa ett buzz (ibid.). Buzz 
ämnas att skapas i vissa WOMM kampanjer, där avsikten är att fånga sin målgrupps 
uppmärksamhet med kortare innehåll som ska vara uppseendeväckande samt väcka känslor 
(Kimmel 2015). Företag förmedlar budskap till deras kunder för att påverka deras beteende 
(Hsieh, Hsieh & Tang 2012). Hsieh, Hsieh och Tang (2012) anser att kärnan i 
spridningsprocessen av det elektroniska innehållet är själva budskapet och att det är vad 
företag bör fokusera på. Budskapet tenderar att bli mer övertalande då mottagaren antar att 
sändaren inte har någonting att vinna på att uppmuntra budskapet. Det som mottagaren 
upplever vara avsikten med budskapet ligger till grund för budskapets trovärdighet enligt 
forskningen av Hsieh, Hsieh och Tang (2012). Video kan användas vid viral marknadsföring. 
Vid användning av video i viral marknadsföring är det viktigt att videons budskap inte har ett 
för tydligt övertalande budskap eller ett uppenbart kommersiellt motiv. Vid detta fall kan det 
uppfattas som reklam och då finns risken att mottagarna inte med lika stor sannolikhet 
kommer sprida budskapet vidare. Forskningen visade att både gynnsamhet och 
vidarebefordrande avsikter minskade när informationen om varumärket hade en framträdande 
roll i innehållet (ibid.). Hsieh, Hsieh och Tang (2012) har i sin forskning kommit fram till att 
detta även gäller då mottagaren får videon delad till sig från en nära vän. Vidare drog Hsieh, 
Hsieh och Tang (2012) även slutsatsen ur sin undersökning att överanvändning av viral 
marknadsföring med fokus att öka försäljningen av specifika produkter eliminerar den 
positiva effekten av viral marknadsföring och resulterar i att budskapet inte kommer spridas. 
Som slutsats i sin studie menar forskarna att den viktigaste principen för att företag ska nå 
framgång av att dela videor online är att säkerställa att mottagarna inte uppfattar videon som 
en direkt annons eller uppenbar marknadsföring. Då riskerar företaget att en negativ attityd 
skapas hos mottagarna vilket minskar chansen att de kommer dela videon vidare (ibid.). 



 

 - 18 - 

4 Resultat 
Vi har valt att presentera vårt resultat uppdelat utifrån de tre forskningsmetoder som vi 
presenterade i metodkapitlet. Först tas resultatet från enkätstudien upp, sedan 
presenteras en sammanställning av intervjun och slutligen en sammanställning över 
trender inom sociala medier idag som vi har tagit fram genom en kvalitativ 
innehållsanalys.  

4.1 Resultat enkätstudie 
 

Frågeställning Frekvens Procent 
Ålder   
20-25 42 47,2 % 
26-40 47 52,8 % 
Totalt 89 100 % 
Bostadsort   
Stockholm 12 13,5 % 
Göteborg 32 36 % 
Malmö 12 13,5 % 
Övrig stad  33 37,1 % 
Totalt 89 100 % 
Modeintresse   
Ja, stort intresse 39 43,8 % 
Ja, litet intresse 50 56,2 % 
Totalt 89 100 %  

 
I vår enkätundersökning har vi en jämn åldersfördelning mellan de två åldersgrupperna 20-25 
år och 26-40 år. Av våra respondenter var ungefär tre av fem bosatta i någon av Sveriges tre 
största städer, resterande var bosatta i någon av landets övriga städer. 56,2 % av våra 
respondenter hade ett stort intresse för mode och resterande hade ett litet intresse. 

Figur 2 
Vårt diagram visar att våra respondenter är mer benägna att använda sig av mer etablerade 
sociala medier vilka vi anser är Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Snapchat och 
LinkedIn. Vi kan se att de två populäraste dark social kanalerna i vår undersökning Facebook 

Figur 1 
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Messenger och Snapchat användes nästan lika frekvent som de populäraste kanalerna 
Facebook och Instagram. I en analys av vår svarsfrekvens kan vi utläsa att användningen av 
Snapchat var som mest utbred hos åldersgruppen 20-25 år. Nyetablerade sociala medier som 
Kiwi, Telegram, Storehouse och Line visade sig inte vara populära bland våra respondenter. 
Övriga sociala medier som våra respondenter angav att de var aktiva användare av var 
Tumblr, Kik och Reddit.  

 
Följer du modeföretag på sociala medier?  

Vilken är den främsta anledningen till att du följer modeföretag på sociala medier? 

Figur 4 
 
63 respondenter svarade att de följer modeföretag på sociala medier. Dessa respondenter fick 
även besvara en följdfråga angående vilken den främsta anledningen var till att de följer ett 
eller flera modeföretag på sociala medier. Nästan hälften svarade att den främsta anledningen 
var för att ta del av inspiration som företag förmedlade på dessa brand communities. Andra 
alternativ som hade relativt hög svarsfrekvens var nyheter, erbjudanden samt för att visa andra 
att de sympatiserar med företaget. Ingen av våra respondenter följde modeföretag på sociala 
medier för att deras kompisar gjorde det.  
 
Ett modeföretag som du brukar köpa kläder hos vill ge dig inspiration till vad du kan ha på dig 
på sommarfesten genom sociala medier. Vilket av alternativen gör att du blir mest intresserad 

av att kolla närmare på kläderna efter att du har tagit del av innehållet? 
 

Svarsalternativ Frekvens Procent 
Video på 1 minut 17 19,1 % 
Video 15 sekunder 22 24,7 % 
Produktbilder 12 13,5 % 
Inspirationsbilder 36 40,4 % 
Beskrivande text 0 0 % 
Länk till webbsida 1 1,1 % 
Annons 0 0 % 
Vet ej 1 1,1 % 
Totalt 89 100 % 

Figur5 

Svarsalternativ Frekvens Procent 
Inspiration 31 49,2 % 
Erbjudanden 7 11,1 % 
Nyheter 16 25,4 % 
För att mina kompisar gör det 0 0 % 
För att visa andra 8 12,7 % 
Vet inte 1 1,6 % 
Övrigt 0 0 % 
Totalt 63 100 % 

Figur 3 
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43,8 % av respondenterna svarade att video fångar deras intresse på bästa sätt av de 
svarsalternativ som fanns att välja mellan. Svarsalternativet video på 15 sekunder hade högre 
svarsfrekvens jämfört med video på 1 minut. Ett annat format som var nästan lika populärt 
som video var inspirationsbilder. Visuella bilder över lag valde 53,9 % av respondenterna som 
svar angående vilket format som bäst fångade deras intresse. Ingen av våra respondenter 
angav alternativen beskrivande text eller annonser, dessutom var det endast en respondent 
som angav svarsalternativet länk till webbsida.  
 
 
Tänk dig att du får en video skickad till dig från en vän via sociala medier. Videon handlar om 
sommarnyheter från ett modeföretag som du tycker om och brukar köpa kläder från. Du gillar 

videons innehåll och tycker kläderna är fina. Vad gör du? 
Svarsalternativ Frekvens Procent 
Tittar på videon men går inte in på företagets hemsida efteråt 12 13,5 % 
Tittar på videon och går in på företagets hemsida efteråt för att titta närmre på 
produkterna 

48 53,9 % 

Tittar på videon och går in på företagets hemsida efteråt för att titta närmre på 
produkterna,   för att sedan dela den med fler vänner som du också tror 
kommer tycka om videon 

20 22,5 % 

Tittar på videon, går inte in på företagets hemsida men delar med dig av den 
till vänner som du tror kommer tycka att videon är intressant 

4 4,5 % 

Ingenting 5 5,6 % 
Vet ej 0 0 % 
Totalt 89 100% 

Figur 6 
 

Är det troligast att du delar materialet privat eller offentligt? 

 
Från resultatet av frågan kan vi se att 94,4 % av respondenterna skulle titta på videon om de 
får den skickad till sig från en vän via dark socials. 76,4 % av respondenterna gick även in på 
hemsidan för att titta närmare på produkterna efter att de sett videon. Däremot var det endast 
27 % av respondenterna som var benägna att dela videon vidare till fler vänner. Vårt resultat 
tyder på att även om respondenten antas vara lojal till ett företag och gillar videons innehåll så 
är det inte en garanti för att personen kommer sprida e-WOM. De 27 % av respondenterna 
som kunde tänka sig att dela videon vidare fick besvara en följdfråga. Av dem svarade den 
klara majoriteten att de skulle dela videon privat istället för offentligt på sociala medier. 
 

Figur 7 
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Varifrån får du helst information kring modeföretags nyheter? Välj ett alternativ.  
Svarsalternativ Frekvens Procent 
Webbsida 19 21,3 % 
Stängda sociala medier 5 5,6 % 
Öppna sociala medier 46 51,7 % 
Mail 11 12,4 % 
SMS 2 2,2 % 
Vill inte ha information 5 5,6 % 
Vet inte 0 0 % 
Övrigt 1 1,1 % 
Totalt 89 100 % 

Figur 8 
 

57,3 % av respondenterna i vår enkätundersökning svarade att de helst får information kring 
modeföretags nyheter via öppna eller stängda sociala medier, där öppna sociala medier hade 
en klar majoritet. En femtedel av respondenterna föredrog att få den här sortens innehåll från 
modeföretagets hemsida och en tiondel via mejl. Att få nyheter via SMS visade sig inte vara 
uppskattat då endast två av våra respondenter angav detta svar. 5 respondenter angav att de 
inte vill ta del av denna sort information. 
 
Ett modeföretag vill ge dig personliga erbjudanden och personligt anpassad service. För att göra 

detta vill företaget få information om dig för att säkerställa att de ger dig rätt erbjudanden. 
Vilken information är du villig att lämna ut? 

 
Vi kan avläsa från vår undersökning att våra respondenter hade en relativt hög integritet 
gällande den information som de var villiga att lämna ut om sig själva. Svarsalternativ där vi 
kan se att respondenterna hade särskilt hög integritet var gällande webbhistorik, kontaktnät på 
sociala medier samt att uppge det företag som respondenten var anställd på. 82 % av 
respondenterna kunde tänka sig att lämna ut uppgifter om sina favoritvarumärken, vilket var 
den sorts information som flest respondenter var villiga att lämna ut. Ålder, bostadsort och 
email var information som låg tätt efter. 
 
 

Figur 9 
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Ett modeföretag som du brukar köpa kläder från skickar ett personligt meddelande till dig, 
exempelvis via Facebook Messenger. Meddelandet handlar om modeföretagets sommarnyheter. 

Hur reagerar du? 

 
Majoriteten av respondenterna angav att de skulle reagera negativt om de skulle få 
information från ett modeföretag gällande deras nyheter genom dark socials. Endast 17 % av 
respondenterna ansåg att det var positivt att modeföretag hör av sig genom dark socials 
gällande nyheter. En femtedel av respondenterna angav att de inte skulle reagera alls på denna 
sorts kommunikation.  
 
Ett modeföretag som du brukar köpa kläder från anordnar en tävling genom sociala medier där 

första pris är en komplett outfit från företaget. Du måste dela tävlingens innehåll via sociala 
medier för att delta i tävlingen. Kommer du delta? 

Svarsalternativ Frekvens Procent 
Ja, kan tänka mig att dela via öppna 
sociala mediekanaler 

16 18 % 

Ja, kan tänka mig att dela via stängda 
sociala mediekanaler 

26 29,2 % 

Nej, kan inte tänka mig att dela 
innehållet vidare 

34 38,2 % 

Nej, inte intresserad av tävlingen 13 14,6 % 
Vet inte 0 0 % 
Totalt 89 100 % 

Figur 11 
 

Nästan hälften av respondenterna, 47,2 %, kunde tänka sig att dela innehållet vidare och 
därmed medverka i tävlingen.  De flesta av respondenterna valde att dela tävlingens innehåll 
via dark socials istället för öppna sociala medier. 38,2 % av respondenterna valde att inte delta 
i tävlingen på grund av de inte ville dela innehållet vidare. 14,6 % angav att de inte var 
intresserade av denna sorts innehåll.  

4.2 Resultat intervju 

4.2.1 Hur Care of Carl arbetar med sociala medier 
Modeföretaget Care of Carl använder sociala medier som sin främsta marknadsföringskanal, 
vilket de gjort sedan starten år 2010. De sociala medier som företaget främst använder sig av 
idag är Facebook och Instagram, dessutom har de användarkonton på Youtube och Snapchat 
men där är modeföretaget inte aktiva. Care of Carl har många följare på sina brand 
communities, med 67 000 följare på Facebook och 17 000 på Instagram. De sociala 
mediekanalerna används både på ett organiskt sätt då företaget når ut till sina kunder genom 
aktiviteter på sina brand communities och på ett icke organiskt sätt genom användandet av 
annonser. Syftet med de organiska aktiviteterna är att företaget vill utbilda och inspirera sina 

Figur 10 
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kunder samt förmedla vilka Care of Carl är. Modeföretaget använder Facebook på ett 
organiskt sätt men använder sig också av annonser. Inläggen som modeföretaget publicerar på 
Facebook kan exempelvis vara länkar till inlägg från deras onlinemagasin Carl Magazine som 
finns tillgängligt på modeföretagets hemsida. I magasinet lägger Care of Carl upp artiklar där 
de kombinerar text och bild för att inspirera samt ge tips till sina läsare. Annat innehåll som 
modeföretaget lägger upp på Facebook kan vara uppdateringar gällande nyheter från 
hemsidan. Genom sin hemsida anordnar Care of Carl sporadiskt tävlingar, vilket också kan 
vara ett innehåll som de förmedlar till sina följare genom Facebook. När företaget anordnar 
tävlingar är det viktigt att vinsten är av hög kvalité, exempelvis en resa. Care of Carl ser 
tävlingar främst som en aktivitet för att belöna sina kunder samt öka kundlojaliteten. 
Företaget använder Instagram främst på ett organiskt sätt där inspiration är i fokus. Innehåll 
på Instagram kan exempelvis vara att förklara för kunderna vilka produkter modeföretaget 
erbjuder. Care of Carl har en hög prisnivå på många av sina produkter och därför informerar 
och utbildar modeföretaget sina kunder om kvalitén på produkterna, vilket är den 
bakomliggande anledningen till det högre priset. Genom att förmedla detta har Care of Carl 
hittat ett sätt att vara både unika och konkurrenskraftiga enligt dem själva. Visuellt förmedlar 
Care of Carl den höga kvalitén genom detaljbilder. Populära inlägg på Instagram blir ofta de 
som innehåller kända externa varumärken som exempelvis Gant och Morris. Inlägg som 
fokuserar på varumärken som följarna inte är lika bekanta med skapar inte samma 
engagemang, exempelvis inlägg gällande externa italienska hantverksvarumärken. 
Representanten för Care of Carl poängterar att det är viktigt att hålla koll på vilken sorts 
innehåll som det kan finnas en potentiell mättnad på, för att istället skapa inlägg som är mer 
unika eller efterfrågade. Företaget anser att de över lag har fått bra respons på sina aktiviteter 
på sociala medier. Kvalité är det uttalade budskapet som företaget vill förmedla på sina 
sociala mediekanaler men att utbilda sina kunder om företagets produkter är också ett 
genomgående budskap i deras användande av sociala medier. Från Care of Carls brand 
communities kan modeföretaget dagligen ta del av information om kunderna. Av 
informationen kan företaget läsa av generella beteenden, som inte berör privat information om 
kunderna. Informationen används för att utvärdera företagets aktiviteter, exempelvis om något 
slags innehåll skapar mer engagemang eller genererar fler besökare till hemsidan. De kan 
också analysera vid vilken tidpunkt eller veckodag ett visst innehåll är som mest mottagligt 
hos mottagarna, vilket gör att de kan publicera inlägg då de ger bäst effekt. Företagets brand 
communities är också platser där företaget kan få feedback och kommentarer från sina 
kunder. Care of Carl anser att viktiga delar av deras brand communities är att visa att de 
lyssnar på sina kunder och att visa kunderna att de har en möjlighet att påverka. 

4.2.2 Vad Care of Carl vill uppnå med sin marknadsföring på sociala medier 
De stora målen som Care of Carl vill uppnå med sin marknadsföring på sociala medier är att 
generera trafik till sin hemsida samt att få lojala kunder. För att uppnå de huvudsakliga målen 
har företaget underliggande mål vilka är att förmedla att modeföretaget håller en hög kvalitet 
och att visa att företaget är transparanta i allt de gör. Care of Carl uppfattar att deras 
marknadsföringsaktiviteter får allt större respons i takt med att företaget expanderar. De har 
också uppfattningen att den kundgrupp som företaget når ut till via sociala medier växer. För 
att uppnå målen för marknadsföringen på sociala medier menar Care of Carl att det är viktigt 
att finnas där för kunden och en viktig faktor är kundbemötandet. Care of Carl värdesätter att 
det är hög kvalité i allt de publicerar på sina sociala medier. Alla inlägg har en tanke och 
mening bakom, ingenting görs bara för att det ska göras. Modeföretagets representant menar 
att deras kunder uppskattar att kvalitén i inläggen syns och att fokus inte ligger på att sälja. 
Modeföretaget lägger ner mycket tid på sina sociala medier, exempelvis har de både 
skribenter, stylister och fotografer som skapar inläggen för deras sociala mediekanaler. På 
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frågan vi ställde gällande hur företaget arbetar för att få nöjda kunder och uppnå kundlojalitet 
svarar modeföretagets representant att det är genom att låta kvalité och service genomsyra allt 
i företaget, från kundrådgivning till packning av produkter. En annan viktig del är att vara 
äkta och ha en transparens gällande vilka modeföretaget är, hur de arbetar och vad de står för. 
Det fanns många olika sätt för Care of Carl att mäta resultaten från aktiviteterna de bedriver 
på sociala medier. Från aktiviteterna på Facebook och Instagram kan modeföretaget med 
hjälpmedel analysera vilka slags inlägg som skapar mest intresse. Ett enkelt sätt att mäta 
resultatet av ett inlägg är att se hur många ”gillningar”, kommentarer och offentliga delningar 
som inlägget fått. Care of Carl anser att allt de publicerar håller en hög nivå även om 
responsen från kunderna kan variera. 

4.2.3 Care of Carls målgrupp på sociala medier 
Care of Carl menar att deras målgrupp främst finns på Facebook, men att en stor andel även är 
användare av Instagram. De anser att det är viktigt att vara uppdaterad om vilka trender som 
råder på sociala medier, både gällande vilka sociala medier som är populära och vilket slags 
innehåll som är aktuellt för att möta efterfrågan från målgruppen. Modeföretaget har 
identifierat att deras målgrupp har ett rutinmässigt beteende på sociala medier och att de inte 
publicerar så mycket eget innehåll eller engagerar sig. Däremot menar de att målgruppen 
håller sig uppdaterade via sociala medier och har som vana att besöka sociala medier 
dagligen. Företagets representant förmodar att deras målgrupp har ett annat beteende på 
sociala medier jämfört med andra målgrupper, exempelvis har de bilden av att kvinnor mellan 
20 och 30 år lägger upp mer eget innehåll på sina konton men också är mer benägna att dela 
med sig om sina åsikter genom brand communities.  

4.2.4 Viral marknadsföring 
En frågeställning från intervjun var om företaget aktivt arbetar med e-WOM. Representanten 
för Care of Carl angav att det är någonting som företaget alltid gör då det är en del av deras 
aktiviteter på sociala medier vilket de kallar detta branding. Samtidigt har Care of Carl inte 
tagit någon specifik åtgärd för att få kunderna att dela vidare företagets innehåll på sociala 
medier. De strävar efter att deras innehåll ska spridas, därför menar representanten på att e-
WOM alltid finns med i tanken när innehållet skapas. För företaget handlar e-WOM om 
branding och om hur företaget ska sprida budskapet och konceptet Care of Carl. I intervjun 
nämner respondenten att företaget skulle kunna arbeta mer aktivt kring e-WOM exempelvis 
genom att försöka skapa snackisar eller buzz.  

4.2.5 Annonsering på sociala medier 
Care of Carl använder sig av annonser på sociala medier som komplement till deras organiska 
aktiviteter. Anledningen till att de använder sig av annonser är främst för att generera trafik 
till företagets hemsida. På Instagram har de sporadiskt använt sig av annonser exempelvis vid 
företagets lansering i Danmark. De kan se ett problem med annonser på Instagram då de anser 
att det inte förmedlar kvalité, vilket är företagets budskap. Det kan även skapa irritation hos 
mottagaren vilket kan leda till försämrat anseende. Fördelen med annonser är att det är ett 
effektivt sätt att nå nya kunder men också att det ger mätbar data över vilket resultat annonsen 
genererar, exempelvis klick, trafik till webbsidan eller vilken räckvidd företagets annonsen 
fått.   

4.3 Trender inom sociala medier idag  
Från vår kvalitativa innehållsanalys bestående av 38 artiklar och dokument hämtade online 
har vi kunnat utläsa följande framtida trender presenterade nedan inom området 
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marknadsföring på sociala medier. En referenslista över alla artiklar och dokument som 
använts finns i appendix. 

4.3.1 Utvecklingen av de etablerade sociala medierna 
Sociala medier tar allt fler andelar från exempelvis tv och radio när det gäller att förmedla 
underhållning, en trend som ser ut att utvecklas ytterligare. Vi kan särskilt se denna trend hos 
ungdomar, som använder sociala medier i en allt större utsträckning. Indikatorer på det kan 
vara att många yngre idag föredrar att se på videoklipp online och därför byter ut sin tv mot 
en dator, iPad eller smartphone. Strandh (2015) uttrycker det som att sociala medier kommer 
vara framtidens medier. En tendens som vi kan utläsa från vår kvalitativa innehållsanalys är 
att de etablerade sociala medierna utvecklar sina plattformar med nya funktioner. Exempel på 
etablerade sociala medier är Facebook och Instagram samt nya och mindre etablerade sociala 
medier kan vara WhatsApp, Periscope och Pinterest. Genom att de håller sig uppdaterade med 
de senaste funktionerna håller de sig konkurrenskraftiga gentemot nya sociala medier. 
Eftersom de etablerade sociala medierna redan har extremt många användare är det också där 
som företags kunder redan finns. Motsättningar mot denna trend menar på att etablerade 
sociala medier så som Facebook går mot en undergång, vilket de styrker med argumentet att 
allt fler unga användare lämnar Facebook för andra sociala medier samtidigt som 
uppdateringarna från användarna blir allt färre. Dock kan vi inte se tillräckligt tydliga tecken 
på att Facebook kommer dö ut, eftersom mediet är såpass etablerat och integrerat i samhället. 
Bullas (2015) menar att sociala medier är det bästa verktyget för att generera datatrafik och 
skapa kundengagemang vilket potentiellt kan leda till en ökning av företagets försäljning. 
Företag använder sociala medier allt mer som en säljkanal, där vi kan se Lindex på Instagram 
som ett exempel. Vi kan se att trenden där sociala medier används som en säljkanal kommer 
utvecklas och att det i framtiden kan bli enkelt att genomföra köp direkt på sociala medier. 
Experterna menar att de sociala medier som kommer slå igenom är de som sammanför både 
video, foto och text på samma sociala mediekanal. Där kan några av världens största sociala 
medier som Facebook, Instagram och Twitter föregå som exempel då alla har utvecklat sina 
funktioner för att möta trenden.  

4.3.2 Ökat fokus på att skapa kvalité och värde på sociala medier 
Vi kan se en tendens som tyder på att content marketing blir allt viktigare. Användarens 
flöden på sociala medier blir allt mer omfattande. Från våra efterforskningar kan vi utläsa att 
användare idag vill ha större kontroll över sina egna flöden, så att användarna endast kan ta 
del av det innehåll som de själva anser vara det viktigaste och mest intressanta. Företag måste 
lyckas slå sig igenom på ett unikt sätt för att få en plats på användarens flöde, vilket kan 
uppnås genom content marketing. Bernhardt och Strandh (2015) menar att företaget måste 
driva interaktion och förtjäna sin plats i användarens flöde. Marc Ensight som är expert inom 
området uttalar sig med att företag måste ta ställning till en samhällsfråga för att få 
uppmärksamhet, annars riskerar företaget att gå obemärkt förbi i individens flöde (Kramer 
2015). Relander (2015) menar på att företag måste skapa innehåll som väcker uppmärksamhet 
för att konkurrera om användarnas uppmärksamhet. Ett sätt att göra det på är enligt Relander 
(2015) att vara tidig med att hoppa på de senaste trenderna i samhället. I vår kvalitativa 
innehållsanalys kan utläsa att många experter menar att det är viktigt att inte glömma bort att 
sociala medier handlar om det sociala och att skapa interaktion. Ett exempel är Strandh (2015) 
som uttrycker att framtidens marknadsföring på sociala medier kommer handla om att skapa 
sociala objekt i sin marknadsföring som är relevanta och som utgör ett värde för mottagaren. 
Det krävs att allt innehåll som företaget publicerar både är av hög kvalité och skapar ett värde 
som följarna efterfrågar. Vi kan se en trend som visar att innehållet bör ha ett större syfte än 
att bara sälja, fokus bör vara på kunderna och innehållet bör snarare handla om att skapa 
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underhållning eller liknande. Många företag använder idag sociala medier som sin främsta 
kanal för att underhålla sina kunder.  

4.3.3 Videoformatet 
En av de största trenderna som vi kan utläsa från vår kvalitativa innehållsanalys är 
videoformatet som blir allt mer utbrett på sociala medier. Ett viktigt argument för 
videoformatet är att det anses vara det effektivaste sättet för att leverera ett budskap då det är 
möjligt att kombinera rörlig bild med både ljud och text. Fler och fler sociala mediekanaler 
anpassar sina plattformar för att göra det möjligt att använda och dela videor. Även Instagram, 
som från början var fokuserat på stillbilder, har utvecklat sin sociala mediekanal och gjort det 
möjligt att också dela videoklipp. Videoformatet är starkt fokuserat på underhållning och har 
större potential att sprida underhållning än vad stillbild eller text har. Antalet visningar per 
dag av videor på Facebook dubblades under 2015 och tendensen visar att Facebook kommer 
gå om YouTube med antal visningar av video per dag (Holmes 2015) samtidigt som YouTube 
också ökar i användning (Ericsson 2015). Vår kvalitativa innehållsanalys visar att ungdomar 
konsumerar mest video online. Från vår kvalitativa innehållsanalys kan vi utläsa att kortare 
videor har potential att få större genomslagskraft i jämförelse med längre videor. McCratic 
(2015) spår att kortare videor med låg produktionskostnad som levererar en tydlig call-to-
action kommer bli allt större. John Lee Dumas, skapare av en av världens främsta podcast 
med temat entreprenörskap, menar att lyckas skapa en “seamless integration” av 
kommunikation och video är en viktig aspekt för att företag ska lyckas med sin användning av 
video. På det viset menar Dumas att företag får ut det mesta av video (Kramer 2015). 
Interaktionen med kunderna menar Shapiro (2015) är av stor vikt vid användandet av video då 
det är viktigt att konsumenterna kan kommunicera direkt med företaget eftersom det gör 
budskapet mer trovärdigt. Vi har även identifierat att många experter spår att livestreaming 
kommer öka. Även Facebook som är ett etablerat socialt media har utökat sin plattform med 
en livestreamingfunktion. Detta kan dras i parallell till en annan tendens vi har identifierat, 
som handlar om att dagens användare av sociala medier vill få nyheter och uppdateringar så 
snabbt som möjligt. Vid beskrivning av det fenomenet använde sig Relander (2015) av 
begreppet “in the moment advertising”. Joel Comm, konsult och entreprenör, menar att det 
inte finns någonting som är mer socialt eller engagerar mer än face-to-face upplevelser vilket 
är någonting som livestreaming potentiellt kan utvecklas mot (Kramer 2015). Vi har också 
identifierat motsättningar till videotrenden då motargument menar att det kan vara svårt för 
företag att utnyttja rörligt media på ett nytt och effektivt sätt. 
 
“All signs point to video. Whether it’s Facebook Live, video on Twitter, Periscope, Blab, 
Instagram, Vine or the old standby YouTube, 2016 will be the year when video becomes a 
primary content marketing consideration for all brands” - Jay Baer (Kramer 2015) 

4.3.4 Dark socials 
En trend som vi kan utläsa från vår kvalitativa innehållsanalys är den ökande användningen 
av dark socials där konversationer sker på stängda sociala mediekanaler. Det blir mindre 
populärt att publicera innehåll offentligt på sociala medier då individer istället är mer benägna 
att dela innehållet med ett fåtal utvalda kontakter. Privata meddelanden spås bli mer 
betydelsefullt för företag i sin kommunikation med sina kunder. Samtidigt som dark socials 
spås vara givande att satsa på så publiceras rapporter som visar att individer inte vill ha för 
påträngande reklam då det kan göra intrång på deras integritet. Detta kan styrkas i att ad-
blockers blir allt vanligare. Bernhardt och Strandh (2016) menar att det viktigt att skapa ett 
intresse hos kunden som leder till att kunden själv söker upp företaget på dessa kanaler för att 
det inte ska uppfattas som påträngande då företaget använder dessa kanaler i 
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marknadsföringssyfte. Dua (2015) en teori om att då företaget lyckas med detta kan företaget 
få djupare insikt i sina kunder, delta i konversationer på ett icke påträngande sätt samt nå sin 
målgrupp på en plats där de spenderar mycket av sin tid. Mediebyrån MEC (2015) menar i sin 
rapport att dessa kanaler har potentialen att bli kraftfullare än etablerade sociala medier för att 
skapa brand communities. Kina och Sydkorea ligger i framkant inom marknadsföring via dark 
socials då företag i dessa länder har lyckats skapa värde på plattformar som WeChat och 
KakaoTalk. I våra efterforskningar har vi även hittat motsättningar till detta fenomen. Pineiro 
(2015) ifrågasätter om företag måste möta västvärlden med en annan taktik. Emoji 
tangentbord som är anpassade och skapade av företag som kan laddas ner till telefoner menar 
samma skribent kan ses som ett första steg att ta sig an dessa kanaler. Företag som har tagit 
steget vidare inom detta område är bland annat brittiska Vogue som använde WhatsApp i 
samband med modeveckorna 2016 då de skapade en chattgrupp för deras följare. Ett annat 
exempel är Absolut som också använt sig av WhatsApp men med avsikt att skapa en virtuell 
karaktär vilket utgjorde en del av en kampanj. Att använda sig av konversationer menar 
Fernando Anzures, CEO på Liquid Thinking Group, är något som kan omvandlas och skapa 
en transaktion och detta är något som han tror att vi kommer se mer på sociala medier 
(Kramer 2015). 

4.3.5 Snapchat 
En social mediekanal som är mycket omtalad i de artiklar och dokument som ingått i vår 
kvalitativa innehållsanalys är Snapchat. Statistik visar att Snapchat ökar i användning både i 
Sverige och globalt. Det finns en stor skillnad mellan hur frekvent olika åldersgrupper 
använder Snapchat, 46 % av personerna i åldrarna 16-25 år använder applikationen dagligen 
jämfört med endast 16 % i åldrarna 26-35 (Findahl & Davidsson 2015). Fashionbi (2016) 
menar att via Snapchat kan en hög grad engagemang skapas och rapporten talar också för att 
det är ett lämpligt verktyg för att distribuera storytelling på ett personligt sätt. Ambika Zutshi, 
CEO på Fashionbi, menar att Snapchat är ett utmärkt verktyg som företag kan använda för att 
förmedla exklusivt innehåll och på så vis få följarna att känna sig speciella samt skapa en 
närmare relation till företaget. Ambika Zutshi menar också att Snapchat är ett verktyg där 
företaget kan få äkta och genuin respons på innehållet som delas vilket skapar en dialog 
parterna emellan (Jones 2016). Snapchat används inte bara för social kommunikation, utan är 
också ett socialt media som sprider underhållning. Där kan vi se en parallell till att sociala 
medier tar över andelar från exempelvis tv och tidningar gällande underhållning. Gil (2016) 
utryckte sig med att Snapchat är en plattform som till skillnad från exempelvis Facebook har 
lyckats att behålla, engagera och få publiken att komma tillbaka varje dag för nytt innehåll. 
Ett modeföretag som är snabba att haka på nya trender är Burberry, som under 2015 använde 
sig av Snapchat för att dela med sig av unikt bakom kulisserna material från sin 
sommarkampanj. Ett annat exempel på modeföretag som använt Snapchat är H&M som under 
Coachella 2016 sände live-uppdateringar från festivalen. Burberry och H&M är två exempel 
på modeföretag som har lyckats använda Snapchat som marknadsföringskanal på ett positivt 
sätt. Snapchat var ett verktyg som till en början främst användes av personer under 25 år men 
till 2017 beräknas Snapchat nå även “the baby boomers” i USA, vilket innefattar individer 
födda mellan 1946 och 1964. Pineiro (2015) menar att Snapchat ska ses som den nya tv:n och 
inte nästa Facebook eller Instagram. Gil (2016) anser att det är på grund av Snapchats anti-
varumärkes uttryck där ingen uppenbar reklam används som bidragit till Snapchats framgång. 
Användarna måste aktivt välja om de ska ta del av företagens kommunikation eller ej. 
Murphy (2016) instämmer med att unga konsumenter föredrar att hitta företags innehåll och 
sidor på ett mer organiskt sätt hellre än att bli exponerade mot ren reklam. 
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4.3.6 Trovärdig marknadsföring – Online influencers 
Det är nästintill en omöjlighet för företag att genom Facebook nå ut till fler konsumenter 
genom att växa organiskt menar bland andra Relander (2015). Fenomenet att betala för att 
synas växer istället allt mer, men då medförs risken att trovärdigheten och genuiniteten går 
förlorad. Våra efterforskningar visar att företag bör använda nya tillvägagångssätt för att 
lyckas skapa innehåll som sprids organiskt. Ett tillvägagångssätt som har ökat i popularitet är 
att använda sig av online influencers. Online influencers innebär att personer på internet, ofta 
med en offentlig anknytning, används för att sprida företagets budskap. Bullas (2015) anser 
att detta är ett effektivt verktyg som kan användas för att skapa trovärdighet och förtroende till 
företaget. Även Bernhardt och Strandh (2016) hävdar att trovärdighet kan uppnås genom att 
online influencers använder sin egen röst då de pratar om företaget. Vidare menar de att 
marknadsföring på framtidens sociala medier kommer vara mer socialt medveten med mindre 
reklamstyrd kommunikation vilket skulle kunna uppnås genom användning av rätt personer 
som talar om företaget. Gucci har använt sig av online influencers som ansiktet utåt genom att 
använda Snapchat där följarna har kunnat följa deras kampanjansiktens perspektiv från deras 
kommande kampanj (Jones 2016). Detta är en trend vi kan se i samhället redan nu och våra 
efterforskningar tyder på att trenden kommer växa ytterligare. McCratic (2015) menar att 
strategin där kampanjer skapas med syftet att värdet ska vara högre än endast ökad försäljning 
används allt mer. Detta kan ta sig form genom att göra sina följare till online influencers, 
exempelvis genom att de kan använda hashtags knutna till företaget eller publicera foton för 
att uppmärksamma något med värde för dem som företaget skapat. Fernando Anzures, CEO 
på Liquid Thinking Group, menar också att företag kan göra sina följare till online influencers 
och ett lämpligt verktyg för detta är brand communities. Där kan innehåll skapas av företaget 
och dess kunder tillsammans. Forrester Research Report 2015 förutspår att brand 
communities kommer bli allt viktigare i takt med att det blir svårare att nå ut organiskt på 
sociala medier (O’Shea Gorgone 2015). McCratic (2015) beskriver det som att den yngre 
massan på sociala medier vill inte se eller läsa förpacketerat innehåll från företag. För att 
undvika detta måste företagen släppa en del av kontrollen till sina online influencers för att 
innehållet ska uppfattas som autentiskt. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och sammanställs resultatet med stöd från den teoretiska 
referensramen. Vi diskuterar kring olika marknadsföringsstrategier som är lämpliga att 
använda på sociala medier vilka vi har utläst från vår empiri.  

Vår forskningsfråga handlar om hur sociala medier kan användas som markandsföringskanal 
för att uppnå kundlojalitet. Vi har fastställt att lojala kunder är positivt för företaget, därför är 
det något som företag vill uppnå (Lemon, Rust & Zeithaml 2001; McMullan & Gilmore 2008; 
Rapp et al. 2013; Rolph, Srinivasan & Rajiv 2014). Vi kan se stöd för dessa forskares teorier i 
vårt exempelföretag Care of Carl som menar att de strävar efter att uppnå kundlojalitet.  

5.1 Etablerade sociala medier 
I vår empiri kan vi utläsa att etablerade sociala medier står sig starka gentemot nyare sociala 
medier. Vår kvantitativa undersökning visade att etablerade sociala medier som Facebook och 
Instagram var de populäraste sociala mediekanalerna bland våra respondenter. I den semi-
strukturerade intervjun fick vi bekräftat att Facebook och Instagram även är de sociala medier 
som vårt exempelföretag Care of Carl främst använder sig av. En tendens som vi kan utläsa 
från vår kvalitativa innehållsanalys är att etablerade sociala medier, där både Facebook och 
Instagram är två exempel, utvecklar sina plattformar med nya funktioner. Experterna menar 
att de etablerade sociala medierna står sig starka mot nya sociala medier. All vår empiri 
visade tecken för att de etablerade sociala mediekanalerna kommer stå sig starka även i 
framtiden. En bakomliggande faktor till att de nyare sociala mediekanalerna som testades i 
vår enkätundersökning inte hade någon större genomslagskraft kan bero på att studien 
genomfördes i Sverige samt i vår specifika målgrupp. Därför går resultatet inte att 
generalisera till andra målgrupper eller användare i andra länder. I vår teori kunde vi 
identifiera att Parsons (2013) menar att det inte finns någon anledning för företag att ha 
konton på sociala medier utan en anledning. Därför bör företag inte satsa på nyare och mindre 
etablerade sociala mediekanaler bara för att de finns. Parsons (2013) menar vidare att det 
snarare bör finnas bakomliggande strategiska beslut och tydliga mål för vad företaget ska 
uppnå med sin användning av sociala medier. Genom vår empiri kunde vi se att de etablerade 
sociala medierna används mest och därför kan vi se att ett fortsatt fokus bör finnas på dem. 
Det är positivt för modeföretag som vill använda sig av sociala medier i marknadsföringssyfte 
att ha tydliga strategier och ta sociala medier som markandsföringskanal på största allvar. 

5.2 Trovärdig marknadsföring 
I den teoretiska referensramen identifierade vi hur företag kan uppnå kundlojalitet på sociala 
medier, där brand communities och e-WOM kan vara lämpliga verktyg för att uppnå trovärdig 
marknadsföring. Utifrån teori och empiri kommer vi diskutera vad trovärdig marknadsföring 
kan innebära för modeföretag med vår målgrupp.  

5.2.1 Brand community 
Laroche et al. (2012) anser att nyckeln till lyckad användning av brand communities är att 
skapa tillförlitlighet eftersom det enligt teorin ökar kundlojaliteten. Det kan enligt Laroche et 
al. (2012) göras genom att skapa aktiviteter som har ett värde i sig och som ökar samspelet 
mellan kunderna och företaget. Care of Carl har som marknadsföringsstrategi att skapa värde i 
de aktiviteter företaget bedriver på sina brand communities genom att kvalité är en 
genomgående faktor i aktiviteterna. Harris (2016) och Baltes (2015) styrker genom sina 
forskningar att kvalitén är betydelsefull för att det ska skapas ett värde hos kunderna. Detta 
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koncept har Care of Carl upplevt som lyckat då de har fått hög respons i form av 
kommentarer, ”gillningar” och trafik från sina kunder. Care of Carl upplever också det som 
viktigt att skapa en interaktion med sina kunder, då de menar att en faktor bakom lyckade 
aktiviteter på deras brand communities har varit att lyssna på kunderna. Söderlund (2001) 
menar att när kunderna känner att de har möjlighet att påverka förbättras relationen mellan 
parterna. Enligt Rapp et al. (2013) stärks de positiva relationerna genom god kommunikation 
och respons från kunderna på sociala medier, vilket Care of Carl upplever att de fått. Enligt 
samma forskare är relationer en faktor för att uppnå kundlojalitet. God kommunikation kan ge 
en tillfredställelse hos kunderna, vilket Oliver (1999) och Rapp et al. (2013) menar är en 
viktig del för att relationen ska leda till kundlojalitet. Baltes (2015) har identifierat en tendens 
för ökad kundlojalitet då företags marknadsföring fokuserar på att öka kunskap kring 
företaget samt förmedla vad de står för, vilket Jackson och Ahuja (2016) instämmer med. 
Detta kan vi se stöd för i vår empiri då vårt exempelföretag uppger att förmedla kunskap är en 
av deras viktigaste marknadsföringsstrategier vilket även gett goda resultat. Vår kvalitativa 
innehållsanalys visar att många experter inom sociala medier fokuserar på att sociala medier 
handlar om sociala interaktioner, vilket experterna menar inte får glömmas bort vid 
marknadsföring genom sociala medier. Laroche et al. (2012) och Söderlund (2001) anser att 
brand communities är ett bra verktyg för att uppnå tillhörighet vilket kan vara ett resultat av 
att varumärket satsar på sociala interaktioner i sitt brand community. Vi kan se stöd för teorin 
gällande att brand communities är ett lämpligt verktyg för ökad kundlojalitet i vår empiri då 
alla tre datainsamlingar talar för brand communities. Vår kvalitativa innehållsanalys visar att 
experter menar att brand communities kommer bli viktigare, vilket Care of Carl instämmer 
med genom sitt fokus på dessa aktiviteter. I vår kvantitativa studie kan vi se att sju av tio av 
våra respondenter deltog i ett eller flera brand communities, vilket innebär att en stor del av 
målgruppen är benägna att bli medlemmar i ett brand community. Kim och Ko (2012) angav 
fem olika aktiviteter som modeföretag skulle kunna använda sig av för att lyckas med sin 
marknadsföringsstrategi på sociala medier, vilka vi anser är lämpliga att applicera vid 
användningen av brand communities. Aktiviteterna var underhållning, interaktion, trender, 
kundanpassning samt någon slags WOM. Vi kan se att Care of Carl, som har en framgångsrik 
marknadsföringsstrategi på sociala medier idag, använder sig av alla aktiviteter i sin strategi. 
Vi ser inspiration som en slags underhållning för vår målgrupp. Därför anser vi att Kim och 
Kos (2012) teori är lämplig att applicera för modeföretag med vår målgrupp. Av vår empiri 
kan vi utläsa att det är aktuellt för företag att vara aktiva i brand communities eftersom det 
kan vara betydelsefullt för att stärka relationerna mellan företaget och kunderna, vilket styrks 
i teorin. 

5.2.2 E-WOM 
Från vår enkätundersökning kan vi identifiera ett visst motstånd hos våra respondenter till att 
sprida e-WOM. Detta kan enligt Watson et al. (2015) bero på att alla former av WOM är 
kopplat till en oro över den egna självbilden. Care of Carl uppger att deras kunder har ett 
beteende på sociala medier där individerna inte delar eller engagerar sig i innehåll även om 
innehållet uppskattas, vilket Garbarino och Strahilevitz (2004) styrker i sin forskning kring 
mäns användning av e-WOM. I vår empiri har vi som sagt identifierat att det finns en låg 
benägenheten att sprida e-WOM. I teorin angav både Ho och Dempsey (2010) och 
Kucukemiroglu och Kara (2015) att användare av sociala medier vilka har en stark eller 
opinionsbildande åsikt kring ett innehåll är mer benägna att sprida e-WOM. Vi anser att Care 
of Carl är ett modeföretag som på sociala medier använder sig av aktiviteter och innehåll som 
är relativt typiskt för modeföretag. Vår empiri från enkätundersökningen och intervjun visar 
indikationer till att modeföretag sällan publicerar den sorts innehåll som väcker starkt 
engagemang och därför är det sällan en anledning som gör individen benägen att dela 
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innehållet vidare. Från vår kvalitativa innehållsanalys om framtidens sociala medier kunde vi 
identifiera en tendens som tyder på att det blir svårare att nå fram till sina kunder på grund av 
det enorma flödet som finns från företag på sociala medier. Vi kan avläsa att företag måste 
skapa innehåll som väcker uppmärksamhet för att det ska engagera. Att skapa innehåll om stil 
och kläder är kanske inte något som väcker åsikter på ett sådant sätt som gör att vår målgrupp 
får ett behov av att dela innehållet vidare. Samtidigt visar vår enkätundersökning att våra 
respondenter främst följer modeföretag på sociala medier för att ta del av inspiration. Detta 
tyder på att det inte är en självklarhet att satsa på e-WOM som ett verktyg på sociala medier 
för att förhöja företagets kundlojalitet. Watson et al. (2015) menar att begreppen kundlojalitet 
och WOM inte nödvändigtvis kan kopplas ihop. Forskarna menar att en kund kan anses vara 
lojal även om det saknas benägenhet till spridning av WOM. Vårt empiriska resultat visar att 
delning av e-WOM inte är ett krav eller bestående tendens på att företaget har lojala kunder. 
Empirin visar även att delning av e-WOM inte är en självklar aktivitet som lojala kunder 
utför. Därför kan vi se att modeföretag med vår målgrupp kan behöva använda sig av andra 
metoder hellre än e-WOM för att skapa trovärdig marknadsföring.  
 
Vår enkätundersökning visar att 94,4 % av respondenterna tog del av materialet som de var 
mottagare av då en vän delade e-WOM till dem, vilket visar att det finns en tydlig tendens 
bland respondenterna att konsumera det innehåll de får skickat till sig från en vän. Då 
modeföretag sprider samma innehåll genom stängda sociala medier direkt till mottagaren så 
svarade endast 17 % av våra respondenter att de skulle reagera positivt. Detta styrker 
Kucukemiroglu och Karas (2015) forskning angående att individer är mer benägna att ta del 
av innehåll som är skickat från vänner och bekanta vilka de känner förtroende för, eftersom 
trovärdigheten då är högre jämfört om innehållet kommer direkt från företag.   
 
I vår teori skrev vi om organisk WOM vilket innebär att individer förespråkar ett företag av 
anledningen att de är nöjda med produkter eller har utvecklat en naturlig önskan för att visa 
upp sitt stöd till företaget (WOMMA 2007). Care of Carl förlitar sig på att e-WOM ska uppstå 
utan företagets påverkan, vilket tyder på att företaget endast använder sig av organisk delning 
av e-WOM. Care of Carl menade i intervjun att de alltid arbetar för att deras innehåll och 
budskap ska delas vidare, men att de inte aktivt påverkar sina kunder till att dela 
modeföretagets material vidare. Som tidigare nämnt visar vår kvantitativa undersökning att 
målgruppen inte är särskilt benägen att sprida modeföretags innehåll vidare, därför kan vi inte 
se något underlag för att modeföretag med vår målgrupp skulle använda sig av förstärkt e-
WOM. I vår kvantitativa undersökning kan vi se att benägenheten hos målgruppen till 
spridning av e-WOM ökade då respondenten genom att dela e-WOM kunde vara med i en 
tävling. I det fallet var det var endast en femtedel av respondenterna som var villiga att dela 
materialet via öppna sociala mediekanaler. Ahrens, Coyles och Strahilevitz (2013) forskning 
styrker vår empiri gällande att benägenheten att sprida e-WOM ökar då sändaren får något 
konkret i gengäld mot att de sprider företagets innehåll. I den forskningen fick respondenterna 
ett finansiellt incitament samtidigt som respondenterna i vår undersökning fick möjligheten att 
delta i en tävling, vilket kan vara en anledning till att Ahrens, Coyles och Strahilevitz (2013) 
resultat visade en högre benägenhet för att sprida e-WOM i jämförelse med vår studie. 

5.2.3 Online influencers – ett nytt sätt att förmedla trovärdig marknadsföring 
En trend som vi identifierat i vår kvalitativa innehållsanalys är att experter inom sociala 
medier menar att företag kan använda sig av online influencers med syfte att göra 
marknadsföringen mer trovärdig. I vårt teoriavsnitt ser vi stöd för detta då Kucukemiroglu och 
Kara (2015) menar att förtroende har en stor inverkan på hur trovärdigt ett budskap uppfattas. 
Genom att individen kan se vem som publicerat innehållet ökar både förtroendet och 
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trovärdigheten, vilket kan uppnås genom användning av online influencers. En tendens vi 
identifierade i vår kvalitativa innehållsanalys är att marknadsföring på framtidens sociala 
medier kommer bli mindre reklamstyrd. Vår kvalitativa innehållsanalys indikerar att 
marknadsföringen kommer vara mer fokuserad på att exempelvis online influencers sprider 
företagets budskap. Vi ser inget stöd i vår empiri till att modeföretag med vår målgrupp aktivt 
bör uppmuntra följarna till att sprida vidare företagets budskap, däremot kan vi se en potential 
för att ett modeföretag med vår målgrupp skulle kunna använda sig av online influencers. På 
så vis skulle modeföretaget kunna skapa trovärdig marknadsföring till kunderna samtidigt 
som företagets budskap skulle spridas vidare utan att kunderna uppfattar det som uppenbar 
reklam, vilket vi kan koppla till Hsieh, Hsieh och Tang (2012) forskning där forskarna menar 
att det gör innehållet mer trovärdigt. En marknadsföringsstrategi för att uppnå det kan vara att 
företagets egna kunder till online influencers för att öka deras benägenhet till att sprida e-
WOM. Det är något som skulle kunna ge indirekta lojalitetseffekter enligt Söderlunds (2001) 
teori. Vi kan dock inte se några indikationer som tyder på att det skulle ha framgång för ett 
modeföretag med vår målgrupp eftersom den kvantitativa undersökningen visade att vår 
målgrupp har låg benägenhet till att sprida e-WOM.    
 
I vår teoretiska referensram tar vi upp begreppet WOMM som innefattar att hantera WOM på 
bästa möjliga sätt (WOMMA 2007). Från vår empiri kan vi se att även om modeföretag inte 
utåt sett arbetar med WOMM på sociala medier kan detta ändå göras indirekt genom 
marknadsföringsaktiviteter. Två sätt att göra detta är genom att utbilda sina kunder samt att 
lyssna på dem, vilket är något som Care of Carl gör i sin marknadsföring. Detta styrks av 
anvisningar från WOMMA (2007) gällande hur modeföretag bör arbeta med WOMM. Care of 
Carl menar att de indirekt arbetar med att sprida företagets budskap vilket de själva kallar 
branding. Som tidigare nämnt är viral marknadsföring ett sätt för företag att använda 
WOMM. I vårt teoriavsnitt tas begreppet upp som en marknadsföringsstrategi där budskapet 
från företaget sprids genom kommunikation mellan konsumenter, vilket är en form av 
förstärkt WOM. Online influencers kan ses som en form av viral marknadsföring då det 
handlar om att sprida företagets budskap där syftet är att materialet ska delas på ett 
exponentiellt sätt. Vi anser att innehåll som levereras av online influencers har en potential att 
sprida modeföretagets budskap snabbt och effektivt i jämförelse med vanlig e-WOM. Detta 
gäller främst om modeföretaget använder sig av online influencers som är kända för 
målgruppen. Online influencers kan vara ett verktyg för att skapa ett så kallat buzz.  
 
I vår kvalitativa innehållsanalys kan vi se en tendens som visar att organisk marknadsföring är 
önskvärt hos yngre användare av sociala medier, samtidigt kan vi i vår innehållsanalys kan 
utläsa att det blir allt svårare för företag att uppnå. Detta kan vara en anledning till ett ökat 
fokus på online influencers, eftersom det är ett verktyg som möter efterfrågan kring att 
individer inte vill bli exponerade av ren reklam på sociala medier. Företaget bör använda sig 
av online influencers på rätt sätt för att det ska lyckas, då många användare av sociala medier 
inte vill se eller läsa förpacketerat innehåll från företagen. Vår intervju visar att vårt 
exempelföretag Care of Carl föredrar att använda sociala medier på ett organiskt sätt eftersom 
de ser att kvalitén går förlorad vid användning av annonser. Under intervjun nämndes det 
också att företaget undviker att använda sig av för mycket annonsering eftersom risken är att 
det skapar en irritation hos sina kunder. Vår kvantitativa undersökning visade att ingen av 
våra respondenter ansåg att annonsering var det bästa sättet för att väcka deras intresse. 
Intervjun med Care of Carl visade att företaget fokuserar mycket på att leverera innehåll med 
hög kvalité då de marknadsför sig via sociala medier, vilket de anser inte kan göras genom 
annonser. I vår teoretiska referensram tar vi upp Hsieh, Hsieh och Tangs (2012) forskning 
som menar att det är viktigt att fokusera på innehållets budskap i sin marknadsföring. Hsieh, 
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Hsieh och Tang (2012) menar även att budskapet bör vara trovärdigt och genuint för att det 
ska ge positiva effekter. Även i vår kvalitativa innehållsanalys kan vi se stöd för att det är 
viktigt att fokusera på innehållets budskap då en tendens vi identifierat är ett ökat fokus på 
content marketing. Teori från vår referensram visar att content marketing är en metod med 
ökat fokus på innehåll som engagerar, vilket enligt Content Marketing Institute (u.å.) kan leda 
till ökad kundlojalitet. All vår empiri antyder att annonsering inte är att föredra utan att 
content marketing genom online influencers istället kan vara lämpligt att satsa på för 
modeföretag med vår målgrupp. 

5.3 Ett mer privat användande 
En trend vi kan utläsa från vår kvalitativa innehållsanalys är den ökande användningen av 
dark socials där kommunikation och delning av innehåll sker privat på sociala medier. Vår 
empiri visar att respondenterna i vår kvantitativa studie till stor del använder sig av dark 
socials eftersom undersökningen visade att det fanns ett utbrett användande av stängda sociala 
mediekanaler, exempelvis Facebook Messenger och Snapchat. Vi kan även utläsa från vår 
enkätundersökning att respondenterna var betydligt mer benägna att dela innehåll privat 
jämfört med offentligt på sociala medier. I vår teoretiska referensram kan vi utläsa att Schultz 
och Peltier (2013) identifierat en risk att mottagaren kan känna sig påträngd då företag 
interagerar med kunder på sociala medier, vilket skulle kunna leda till att företagets 
marknadsföring får ett negativt utfall. Vår empiri från enkätundersökningen visar att mer än 
hälften av respondenterna skulle uppleva det som negativt och integritetskränkande om de 
skulle få meddelanden skickade till sig från modeföretag via dark socials. I vår 
innehållsanalys kan vi identifiera en möjlig marknadsföringsstrategi för att minska risken att 
kränka mottagarens integritet då företag marknadsför sig genom dark socials. 
Marknadsföringsstrategin innebär att företaget försöker väcka ett intresse vilket gör att 
kunden själv söker upp företaget på dark socials och på så vis blir det kundens egna val att 
interagera med företaget via dessa kanaler. Genom vår kvantitativa studie kan vi se att 
respondenterna har en hög personlig integritet då de är selektiva med den personliga 
information som de är villiga att lämna ut till företag i utbyte mot personligt anpassade 
erbjudanden. Resultatet tyder på att det inte är ultimat för modeföretag med vår målgrupp att 
använda sig av marknadsföringsstrategier där kunden måste lämna ut privat information till 
företaget. Samma inställning kunde vi även utläsa från vårt exempelföretag då de menar att de 
inte är intresserade av privat information om sina kunder utan respekterar deras personliga 
integritet. I vår kvalitativa innehållsanalys kan vi identifiera en marknadsföringsstrategi med 
syftet att företag ska få en djupare insikt om sina kunder, vilket skulle kunna ersätta den mer 
tillämpade marknadsföringsstrategin där företag vill veta mer om kunderna genom att 
uppmana dem till att lämna ut privat information. Marknadsföringsstrategin som föreslås är 
att på ett naturligt sätt som inte uppfattas som påträngande delta i konversationer på dark 
socials. Rapp et al. (2013) menar i sin forskning att skapa en nära kontakt, ta del av åsikter 
och behov samt visa engagemang till sina kunder är något som bygger relationer vilket är en 
faktor till kundlojalitet. Palmer och Koenig-Lewis (2009) menar också att individerna på 
sociala medier inte kan ses som en massa, då alla har egna preferenser och personliga 
egenskaper som påverkar hur de engagerar och beter sig. Vi kan utläsa att 
marknadsföringsstrategin som innebar att företaget på ett naturligt sätt deltar i konversationer 
på dark socials kan vara ett bra sätt för att bygga relationer mellan företaget och deras kunder. 

5.4 Det nya formatet 
Manic (2015) förespråkar i sin forskning att det är effektivt att använda sig av visuellt innehåll 
i marknadsföring. Det kan vi se indikationer för i vår empiri som visar att nästan alla av de 
tillfrågade respondenterna i vår kvantitativa undersökning svarade att bild eller video var det 
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bästa sättet för att väcka deras intresse. I vår teoretiska referensram kan vi styrka detta med 
forskare som menar att video är ett användbart format för att fånga och upprätthålla 
mottagarens intresse. Appiah (2006) menar att mottagarens intresse lättare väcks ju fler sinnen 
som engageras, därför menade forskaren att video är mer effektivt att använda i 
marknadsföringssyfte jämfört med stillbild eller text. Vi kan se stöd för teorin i vår empiri 
som visar att nästan hälften av respondenterna i vår kvantitativa undersökning angav att video 
var det bästa sättet för att fånga deras intresse. I vår empiri kan vi utläsa att Instagram, en 
social mediekanal som en stor del av våra respondenter var användare av, har utvecklat 
möjligheten för delning av videor. I vår kvalitativa innehållsanalys kan vi se att experter på 
sociala medier menar att videoformatet är en av de största trenderna på sociala medier som 
förväntas bli mer utbrett framöver. Videoanvändningen var som mest utbredd bland 
respondenterna i åldersgruppen 20-25 år i enkätundersökningen. Om denna åldersgrupp 
utvecklar ett bestående beteende i att konsumera video kan det bestå när personerna blir äldre, 
vilket är en faktor som vi ser ger ökad relevans för videoformatet. En social mediekanal som 
vi kan se kopplar samman dark social och den ökade användningen av videoformatet är 
Snapchat, där båda trenderna förenas. Snapchat är ett populärt verktyg hos våra respondenter 
samtidigt som vi från vår kvalitativa innehållsanalys kan utläsa att det är en social mediekanal 
som ökar i användning. Experter inom marknadsföring på sociala medier menar att Snapchat 
bör ses som ett komplement till Facebook och Instagram, därför menar de att Snapchat i 
framtiden kommer ha ett mer utbrett användande. Våra efterforskningar i innehållsanalysen 
visar att Snapchat är ett lämpligt verktyg för storytelling. Dennisdotter och Axenbrant (2008) 
menar att kommunikation genom storytelling kan leda till ökad kundlojalitet eftersom det är 
ett bra sätt att sprida budskap som väcker känslor. Det är också ett verktyg som kan förmedla 
underhållning på ett relativt lätt sätt vilket Content Marketing Institute (u.å.) menar är positivt 
eftersom företag vill hitta kommunikationsverktyg där säljandet inte blir för uppenbart. 
Eftersom Snapchat är en social mediekanal som grundar sig i att kombinera kortare videor 
och bilder som tillsammans kan skapa en längre sammansatt video så kan innehållet 
potentiellt fånga mottagarens uppmärksamhet på ett unikt sätt. Därför kan vi se att Snapchat 
är en lämplig social mediekanal som med fördel skulle kunna användas av modeföretag med 
vår målgrupp. I vår kvalitativa innehållsanalys kan vi även se att livestreaming har fått ökat 
fokus och att det finns många nya sociala medier som använder livestreaming som en 
funktion. Från vår enkätundersökning kan vi se att det inte fanns någon utbredd användning 
av sociala medier som fokuserar på livestreaming bland våra respondenter. Eftersom det är ett 
relativt nytt fenomen så anser vi att livestreaming inte helt bör uteslutas, utan snarare bör has i 
åtanke för att företaget ska kunna utveckla en marknadsföringsstrategi för hur livestreaming 
möjligtvis kan användas. I dagsläget tror vi dock att Snapchat är det lämpligaste verktyget för 
att möta det nya formatet i jämförelse med livestreaming. 
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6 Slutsats och rekommendationer 
I slutsatsen presenterar vi de rekommendationer för marknadsföringsstrategier på 
sociala medier som vi anser kan vara lämpliga för modeföretag med vår målgrupp. Vår 
slutsats är en sammanfattning av det som vi kom fram till i kapitel fem. Slutligen 
presenterar vi förslag till fortsatt forskning.  

Det är viktigt att modeföretag tar marknadsföringen på sociala medier på stort allvar genom 
att ha tydliga strategier och mål för vad marknadsföringen på dessa medier ska uppnå. Vår 
forskningsfråga är “hur kan modeföretag med vår målgrupp använda sociala medier som 
marknadsföringskanal idag för att uppnå kundlojalitet och vilka marknadsföringsstrategier är 
då lämpliga att satsa på?”. Vi har i vår studie identifierat marknadsföringsstrategier som kan 
vara lämpliga för modeföretag med vår målgrupp att använda sig av för att öka 
kundlojaliteten. Dessa är brand communities, online influencers, dark socials, etablerade 
sociala mediekanaler samt video. Brand communities anser vi är ett relevant verktyg då 
företag genom dessa aktivt kan arbeta med att skapa värde och interaktion genom 
intresseväckande innehåll. Vi har identifierat att brand communities är ett etablerat verktyg 
som har stor betydelse, särskilt gällande kommunikationen mellan företag och deras kunder. 
Aktiviteter som är väl lämpade för modeföretag med vår målgrupp och som passar vid 
användning av brand communities är underhållning, interaktion, trender, kundanpassning och 
e-WOM. Vi kan se en potential för att modeföretag med vår målgrupp kan använda sig av 
online influencers istället för att uppmuntra sina kunder till spridning av e-WOM. I vår studie 
har vi kommit fram till att det är viktigt att modeföretags budskap uppfattas som trovärdigt 
och genuint, vilket kan uppnås vid användning av online influencers. En 
marknadsföringsstrategi för användning av online influencers kan vara att använda sig av 
personer som är kända för målgruppen då det ökar potentialen för att budskapet ska spridas 
snabbt och effektivt. I vår studie kan vi även dra slutsatsen att annonsering inte alltid är den 
effektivaste marknadsföringsåtgärden på sociala medier, istället kan ett ökat fokus på content 
marketing genom online influencers vara en mer lämplig marknadsföringsstrategi. Vi kan 
även se ett ökat fokus på dark socials, vilket tyder på att individer vill vara mer privata i sitt 
användande av sociala medier. En lämplig marknadsföringsstrategi för att möta trenden kan 
vara att väcka ett intresse, vilket gör att individer själva söker upp företag på dark socials. På 
det sättet kan modeföretag på ett mer naturligt sätt delta i konversationer genom dark socials 
där deras målgrupp finns. Detta kan vara ett nytt sätt för att bygga relationer mellan företaget 
och dess kunder samtidigt som det kan leda till ökad kundlojalitet. Vi har även i vår studie 
kommit fram till att det är relevant för modeföretag med vår målgrupp att fortsätta vara aktiva 
på etablerade sociala mediekanaler som Facebook och Instagram. Något annat vi har 
identifierat är att video anses vara det nya formatet. Vi kan dra slutsatsen att 
videoanvändandet ökar samt att video är ett effektivt sätt att förmedla innehåll på. Snapchat 
kan vara en lämplig kanal att använda för modeföretag med vår målgrupp eftersom där 
förenas både dark socials och video samtidigt som det även är ett lämpligt verktyg för att 
förmedla storytelling.  
 
Vår studie visar att det inte alltid är givande att satsa på marknadsföringsstrategier som 
innebär att företag aktivt uppmanar sina kunder att dela e-WOM. Vi har även identifierat att 
det inte är effektivt för modeföretag med vår målgrupp att göra sina egna kunder till online 
influencers, också på grund av den låga benägenheten till delning av e-WOM. Om 
modeföretag med vår målgrupp ändå vill använda sig av förstärkt e-WOM så har vi 
identifierat att benägenheten för att sprida e-WOM ökar då företetaget erbjuder kunden 
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någonting i utbyte. Andra marknadsföringsstrategier som vi menar är mindre effektiva är att 
modeföretaget tar kontakt med kunder via dark socials eller att företaget använder sig av 
marknadsföringsstrategier där kunden måste lämna ut privat information till företaget.  

6.1 Framtida forskning 
Resultaten från vår studie har givit oss möjlighet att förslå förslag till framtida forskning inom 
det valda forskningsområdet. Vår studie är inte generaliserbar och därför anser vi att 
ytterligare forskning krävs inom forskningsområdet. En större studie vore att föredra för att 
fastställa våra resultat med ett mer representativt urval. Det hade även varit intressant att 
fastställa om målgruppen som vi undersökt är homogen eller om det finns stora skillnader 
inom målgruppen. Vi skulle rekommendera att framtida forskning inkluderar en jämförande 
studie mellan kvinnor och män vilket hade varit intressant för att styrka teorin och empirin 
kring att beteende och attityder kring sociala medier skiljer sig åt mellan könen. 
Marknadsföringsstrategier på sociala medier är ett område som ständigt förändras och därför 
uppstår det ständigt nya forskningsområden kring nya verktyg och problem. I vår studie 
fokuserade vi på hur ett företag kan öka sin kundlojalitet, men ett alternativ kan vara att 
istället fokusera på hur företag kan uppnå brand awareness genom marknadsföring på sociala 
medier. Vi anser att resultatet i en sådan studie skulle ha ett annorlunda utfall jämfört med vår 
studie och ökad brand awareness är något som vi kan se ett allmänintresse i likväl som 
kundlojalitet.  
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8 Appendix 

8.1 Enkätundersökningen 
1.     Är du man? 

Ja / Nej 
Syftet med denna fråga var att säkerställa att respondenten tillhör vår målgrupp, då vår 
undersökning endast vänder sig mot män. Respondenter som svarade ”nej” på denna fråga 
kom inte vidare i undersökningen. De tre första frågorna var till både för att få en överblick 
över vilka våra respondenter är men också för att kunna se om det finns några skillnader 
mellan grupper bland våra respondenter i hur de svarar på efterföljande frågor.  
 
2.     Hur gammal är du? 

Öppen fråga 
För att få en tydligare uppfattning om våra respondenters ålder valde vi att ställa denna fråga 
som en öppen fråga. Respondenter som inte tillhörde åldersspannet 20-40 år har inte tagits 
med i analyseringen av datainsamlingen. 
 
3.     Vilken är din bostadsort? 

Öppen fråga 
Ett krav vi ställde på våra respondenter var att de skulle vara bosatta i en stad, därför har 
respondenter som svarade att de var bosatta på landsbygden eller mindre städer inte tagits 
med i vår undersökning. För att få en överblick över var våra respondenter var bosatta valde 
vi att låta respondenten själv fylla i sin bostadsort.   
 
4.     Är du intresserad av mode och stil? 

Ja, mycket intresserad / Ja, lite intresserad / Nej / Vet ej 
Denna fråga ställde vi för att säkerställa att våra respondenter hade ett intresse för mode. 
Respondenter som svarade ”nej” eller ”vet ej” på denna fråga har inte tagits med i 
analyseringen av datainsamlingen. 
 
5.     Klicka i de sociala mediekanalerna som du är aktiv användare av 

Snapchat / Instagram / Facebook / Facebook Messenger / Twitter / Periscope / 
Storehouse / WhatsApp / Telegram / Kiwi / Viber / Skype / Google Hangouts / Line / 
LinkedIn / Pinterest / Övrigt 

Syftet med denna fråga var att få reda på vilka sociala mediekanaler som våra respondenter 
var aktivt använde sig av. Respondenterna hade möjlighet att ange obegränsat antal sociala 
mediekanaler som de var aktiva användare av. Vi ville särskilt se om respondenterna var 
benägna att använda sig av nyare och mindre etablerade social medier, vilka vi anser vara 
Storehouse, Telegram, Kiwi, Line samt Google Hangouts. En annan aspekt som vi ville ta 
reda på genom denna fråga var vilka dark socials som våra respondenter använde sig av samt 
hur dark socials stod sig till i jämförelse med de öppna sociala mediekanalerna. 
 
6. Följer du modeföretag på sociala medier?  

Ja / Nej / Vet ej 
Vi anser att när en person följer ett företag på sociala medier så är personen med i ett brand 
community. Med denna fråga ville vi undersöka hur utbrett fenomenet att vara med i brand 
communities var bland våra respondenter. 
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7.     Vilken är den främsta anledningen till att du följer modeföretag på sociala medier? 
Inspiration / Erbjudanden / Ta del av nyheter / För att mina kompisar gör det / För att 
visa andra att jag sympatiserar med företaget och deras aktiviteter / Vet ej / Övrigt 

Respondenter som svarade att de följer modeföretag på sociala medier fick även besvara en 
följdfråga där vi ville ta reda på den huvudsakliga anledningen till att respondenten deltog i ett 
brand community. 
 
8.     Ett modeföretag som du brukar köpa kläder hos vill ge dig inspiration till vad du 
kan ha på dig till sommarfesten genom sociala medier. Vilket av alternativen gör att du 
blir mest intresserad av att kolla närmare på kläderna efter du tagit del av innehållet? 

• En video på en minut 
• En video på femton sekunder 
• Produktbilder 
• Inspirationsbilder 
• Beskrivande text 
• Länk till webbsidan där inspirationen finns 
• Annons, t.ex. en banner eller ett sponsrat inlägg 
• Vet ej 

Vi valde att ställa denna fråga på ett sätt så att frågan skulle beskriva ett särskilt scenario. 
Anledningen var att det skulle göra det lättare för respondenterna att sätta sig in i frågan och 
förstå situationen, och därmed skulle respondenten lättare kunna besvara frågan 
sannhetsenligt. Genom enkätundersökningen har vi valt att använda oss av scenariofrågor vid 
ett flertal tillfällen och det är av samma anledning i alla fallen. Denna fråga ställde vi för att få 
reda på vilket av alternativen som fångar respondentens intresse mest. 
 
9.     Tänk dig att du får en video skickad till dig från en vän via sociala medier. Videon 
handlar om sommarnyheter från ett modeföretag som du tycker om och brukar köpa 
kläder ifrån. Du gillar videons innehåll och tycker kläderna är fina. Vad gör du?  

• Tittar på videon men går inte in på företagets hemsida efteråt. 
• Tittar på videon och går in på företagets hemsida efteråt för att titta närmre på 

produkterna. 
• Tittar på videon och går in på företagets hemsida efteråt för att titta närmre på 

produkterna,   för att sedan dela den med fler vänner som du också tror kommer tycka 
om videon. 

• Tittar på videon, går inte in på företagets hemsida men delar med dig av den till 
vänner som du tror kommer tycka att videon är intressant. 

• Ingenting 
• Vet ej 

Med denna fråga vill vi undersöka respondenternas benägenhet att dela innehåll till sina egna 
vänner . Syftet är att undersöka respondenternas benägenhet att sprida e-WOM när innehållet 
uppskattas. 
 
10.  Är det troligast att du delar videon till dina vänner privat eller offentligt? 

• Offentligt (genom att publicera innehållet på ett öppet socialt media, exempelvis 
Facebook eller Instagram) 

• Privat (genom en privat konversation exempelvis via Facebook Messenger eller 
WhatsApp) 

• Vet ej 
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Personer som svarade att de kommer dela videon vidare fick även besvara en följdfråga. 
Genom följdfrågan ville vi ta reda på om respondenten mer troligt kommer dela innehållet 
offentligt eller privat, för att få en bild över hur beteendet ser ut på sociala medier. 
 
11.  Varifrån får du helst information kring modeföretags nyheter? Välj ett alternativ. 

Företagets webbsida / Stängda sociala medier (en privat konversation via exempelvis 
Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat) / Öppna sociala medier (där informationen 
sprids offentligt exempelvis via Facebook, Instagram, Twitter) / Mail / SMS / Vill inte få 
information om detta / Vet ej / Övrigt 

Genom denna fråga ville vi ta reda på varifrån respondenten helst får information om 
företagets nyheter. Vi ställde frågan för att ta reda på om ett nyhetsinnehåll föredras att få 
genom sociala medier. 
 
12.  Ett modeföretag vill ge dig personliga erbjudanden och personligt anpassad service. 
För att göra detta vill företaget få information om dig för att säkerställa att de ger dig 
rätt erbjudanden. Kryssa i de alternativen på information som du är villig att lämna ut. 

Favoritvarumärken / Ålder / Bostadsort / Månadsinkomst / Intressen / Webbhistorik / 
Kontaktnät på sociala medier / Yrke / Företag du är anställd på / Personnummer / Email 
Telefonnummer / Information som du lagt ut på din egen profil på sociala medier 

Vi ställde denna fråga för att undersöka hur stor integritet våra respondenter har. Det ville vi 
ta reda på genom att respondenten fick fylla i vilka personuppgifter som respondenten kunde 
tänka sig att lämna ut till ett modeföretag för att i gengäld få personliga erbjudanden från 
företaget. Det var obegränsat antal svarsmöjligheter vilket gjorde det möjligt för respondenten 
att fritt välja de svarsalternativ som stämde in på respondentens preferenser. 
 
13.  Ett modeföretag som du brukar köpa kläder från skickar ett personligt meddelande 
till dig, exempelvis via Facebook Messenger. Meddelandet handlar om modeföretagets 
sommarnyheter. Hur reagerar du?  

Positivt, tycker det är ett bra sätt att höra av sig på / Negativt, tycker att det är 
integritetskränkande / Reagerar inte alls / Vet ej 

Med denna fråga ville vi undersöka hur respondenterna hade reagerat om de fått ett 
meddelande gällande nyheter skickat till sig från ett företag via dark socials. 
 
14.  Ett modeföretag som du brukar köpa kläder från anordnar en tävling genom 
sociala media där första pris är en komplett outfit från företaget. Du måste dela 
tävlingens innehåll via sociala medier för att delta i tävlingen. Kommer du delta? 

• Ja, jag kan tänka mig att dela innehållet via öppna sociala mediekanaler (exempelvis 
Facebook, Instagram) 

• Ja, jag kan tänka mig att dela innehållet via stängda sociala mediekanaler 
(exempelvis Facebook Messenger, WhatsApp) 

• Nej, för jag inte kan tänka mig att dela innehållet vidare 
• Nej, jag är inte intresserad av tävlingen 
• Vet ej 

Vi valde att ställa denna fråga för att undersöka om våra respondenter var villiga att använda 
sig av e-WOM om det skulle leda till att de fick någonting i utbyte, i detta fall att vara med i 
en tävling. Vi ville se om det fanns större benägenhet att dela e-WOM i detta fall jämfört med 
om respondenten inte fick någonting i utbyte. 
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15.  Om du har några övriga kommentarer kring enkätundersökningen kan du tillägga 
dem här. 
Som avslutning på vår enkätundersökning hade respondenterna möjlighet att lämna egna 
kommentarer kring undersökningen.  
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8.2 Intervjuguide 
På vilka sätt har ni på Care of Carl använt sociala medier som marknadsföringskanal?  

Hur skulle ni definiera er målgrupps användning av sociala medier idag? 
Har ni kunnat mäta resultat från ert arbete med sociala medier? Om ja, hur mäter ni?  

Har resultatet förändrats historiskt sätt? 
Hur har tidigare strategier och mål gällande marknadsföring på sociala medier sett ut i ett 
historiskt perspektiv?  
Vill ni berätta om vad ni har haft för mål, vad vill ni att marknadsföringen via sociala medier 
ska generera?  
Vad ger era brand communities (Facebook, Instagram osv) för information, finns det 
någonting ni kan utläsa från det?  
Vad får ni för information och hur använder ni den informationen? 

Bidrar medlemmarna i era brand communities med någonting? (Exempelvis idéer, utveckling) 
Har ni tidigare genomfört någon form av kundundersökningar inom marknadsföring 
alternativt marknadsföring genom sociala medier?  
Har ni haft några marknadsföringsaktiviteter som inte uppnådde önskat resultat?  

Hur arbetar ni för att få nöjda kunder och uppnå kundlojalitet?  
Hur stor del av era kunder är återkommande?  

Har ni något specifikt uttalat budskap som ni vill förmedla?  
Hur gör ni det i så fall, och hur tycker ni att det har gått hittills?  

Har ni aktivt arbetat med elektronisk Word of Mouth? Varför/varför inte? 
Finns det någon data som vi kan ta del av, som exempelvis visar genererad datatrafik?  
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