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SAMMANFATTNING 
 

Examensarbetets titel:  Sociala medier i kundrelationen. En studie om hur 

kundrelationen i modedetaljhandeln kan utvecklas 

via sociala medier.  

 

Seminariedatum:   Vårterminen, juni 2010 

 

Nivå:  Magisterexamensarbete Service Management, 
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Författare:    Sophia Aspegren, Björn Östman. 

 

Handledare:   Katja Lindqvist, Birgitta Olsson. 

 

Nyckelord:    Sociala medier, kundrelation, modedetaljhandeln. 

 

Syfte:  Vårt syfte med denna uppsats är att se till hur sociala 

medier kan utveckla kundrelationer i 

modedetaljhandel. Vi har undersökt ett fallföretag 

inom modedetaljhandeln och hur dem i dagsläget 

använder sig av sociala medier i deras kundrelationer 

och hur de i framtiden skulle kunna använda 

fenomenet för att utveckla kundrelationerna.  

 

Frågeställningar:  Hur kan modedetaljhandelsföretag utveckla 

kundrelationen genom att använda sig av sociala 

medier? Hur menar branschexperter och sociala 

medieanvändare att kundrelationen utvecklas via 

sociala medier? 

 

Metod:  Datainsamlingen bygger på både en kvalitativ och 

kvantitativ undersökning där djupintervjuer och 

enkätundersökningar har legat som grund.  

 

Slutsatser:  Sociala medier bidrar med verktyg som kan öka 

förtroendekapitalet för kunden och lika snabbt kan de 

sociala mediekanalerna vändas mot företag om de 

inte vårdar konversationen. Tidigare handlade det om 

en monolog, idag förs en dialog som involverar 

kunden på ett enklare sätt via sociala medier. 

Kundens involvering ökar värdet för både kund och 

företag och därmed utvecklas relationen. 

Relationsskapandet bör vara den viktigaste 

drivkraften i användningen av sociala medier. 
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ABSTRACT 

Title:  Social media in customer relations. A study about 

how customer relationships in the fashion retail 

sector can be developed through social media. 
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Level:  Master level Service Management, Campus 
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Authors:    Sophia Aspegren, Björn Östman. 
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Purpose: Our purpose in this paper is to see how social media 

can develop customer relationships in the fashion 

retail. We have examined a case in the fashion retail 

business and how those in the current situation 

makes use of social media in their customer 

relationships and how the future could use the 

phenomenon to develop customer relationships.  

 

Questionary: How can fashion retail companies develop customer 

relationships by making use of social media? How do 

industry experts and social media users thinks that 

social media develops customer relationships?

  

Method: Data collection is based on both a qualitative and 

quantitative survey in which interviews and surveys 

have been used as a basis.   
 

Conclusion: Social media helps with tools that can increase 

confidence in the capital for the client and just as 

quickly, the social media channels can be used 

against companies if they do not care for the 

conversation. Earlier it was only a monologue, today, 

a dialogue that involves the customer more easily 

through social media. The customer's involvement 

adds value for both customers and businesses and 

thus develop the relationship. Relationship-building 

should be the main driving force in the use of social 

media. 
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1. Inledande del 
 

 

I detta inledande kapitel kommer vi att ge en övergripande bild och en kortare bakgrund till 

användandet av sociala medier som ett sätt att kommunicera till sina målgrupper.  

Bakgrundsbeskrivningen följs upp med vår problemformulering där syftet och de 

forskningsfrågor vi ämnar ge svar på redogörs. Vidare ges en beskrivning på de företag som 

kommit att gestalta vårt fallföretag i uppsatsen.

1.1 Bakgrundsbeskrivning  

Människors användning av Internet har fullständigt exploderat i takt med teknikens 

utveckling. Enligt den senaste statistiken från Internet World Stats är antalet 

internetanvändare idag cirka 1,8 miljarder, vilket representerar 27 procent av världens 

befolkning. Detta är siffror som på bara fem år har fördubblats och på så vis har nya 

dimensioner av kommunikation och sätt att sprida information skapats.
1
 I och med detta 

bildas nya förutsättningar för hur privatpersoner och affärsvärlden möter varandra. Företagens 

ständiga strävan att via sin marknadsföring bemöta och påverka sin målgrupp på lämpligast 

sätt, kan via dessa nya kanaler te sig på många fler sätt idag än vad man var kapabel till att 

göra förr. De nya sätten för företag att nå sina intressenter eller kunder via Internet har skapat 

en global arena. Sociala medier kan beskrivas som en del i denna arena där samtal förs mellan 

alla inblandade parter. Kundens roll har förflyttats och de kan idag påverka i allt större 

utsträckning då de på ett effektivt sätt kan kommunicera både negativt och positivt genom den 

sociala webben.
2
  

 

Utvecklingen har förändrat samhället och även relationen mellan kund och företag. Den 

traditionella ”face to face” relationen blir allt mer ovanlig då fler nyttjar Internet som 

shopping- och inspirationskälla.
3
 På mindre än en generation har detaljhandelns struktur och 

konstruktion förändrats avsevärt, samtidigt som konsumentbeteende och konsumtionsmönster 

genomgått en fullständig revolution. Detaljhandelns enorma utveckling speglar en värld av 

förvandling. Våra egna kontakter med omvärlden har breddats enormt. Helt nya produkt- och 

                                                        
1
 www.internetworldstats.com/stats.htm,10-05-02 

2
 Blomqvist, R., Dahl, J., Haeger. T., (2004) Relationsmarknadsföring, 3:e uppl. IHM Publishing; Göteborg. 

3
 Ohlsson et al. (2005), Detaljhandelns utveckling. Nota Bene AB. Nacka Strand. 
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marknadsområden har öppnats och andra har försvunnit. Globaliseringen av samhället har 

gjort att konkurrensen hårdnat på både nationellt och internationellt plan. E-handel var ett 

magiskt ord för över femton år sedan. Då var tron på teknologin överväldigande och alla ville 

vara med utan att egentligen veta vad det innebar. Idag har synen på e-handel blivit betydligt 

sundare och utvecklingen ses som ett verktyg för både marknadsföring och försäljning. 

Trovärdigheten att använda e-handel ökar också då fler av de traditionella företagen vågar sig 

ut på Internetmarknaden på ett seriöst sätt.
4
  

1.2 Problemdiskussion  

Det har blivit allt mer komplicerat att kontrollera informationen som sprids till omvärlden. 

För bara ett antal år sedan var det betydligt enklare för både privatpersoner, företag och 

organisationer att kontrollera deras rykte och budskap. Möjligheten att kommunicera genom 

endast en hemsida och där styra vad, samt hur man vill profilera sig och bli sedd från 

omvärlden, har försvårats.
5
 Det har uppstått en problematik i samband med att många företag 

idag bedriver stora delar av sin verksamhet via Internet. Det är allt mer komplicerat att som 

företag skapa och bevara kundrelationer. Även om Internet har skapat möjligheter att nå 

kunderna har även kunderna fått möjligheten att påverka på ett helt nytt sätt.
6
 Ossiansson och 

Hast menar i en populärpressartikel att den enkelriktade kommunikationen har gått till en 

utveckling av en tvärgående kommunikation där alla kan kommunicera med varandra. Idag 

kan och även vill, konsumenten medverka och påverka på ett bredare sätt. Den tvärgående 

kommunikationen leder dock också till att företaget tappar kontrollen över den bild som 

sprids om företaget. Responsen blir helt enkelt snabbare och reaktionstiden kortare och idag 

är det allt enklare att föra ut ett budskap via exempelvis Facebook.
7
 Jardenberg, branschexpert 

inom sociala medier, menar att din position på Internet är i fara om du inte inom kort tid 

agerar och ger respons på ett rykte eller ett misstag som berör din verksamhet.
8
 Att som 

företag vara medveten om den pågående förändringen inom kommunikationen är således 

oerhört viktigt för att bibehålla sin image och följaktligen också stå för den. De traditionella 

medierna har i regel skrivits åt konsumenten, medan de sociala nya medierna skrivs av 

                                                        
4
 Ohlsson et al. (2005) 

5
 Hast, L. & E. Ossiansson, (2009). Vad gör du om bloggarna tycker att ditt företag suger? RetorikMagasinet nr. 

41/42 ,Vår/Sommar, hämtas på  http://www.mtcstiftelsen.se/Uploads/Files/219.pdf, 10-04-23 
6
 Johansson, B-M. (2003). Kundkommunikation på distans – en studie om kommunikationsmediets 

betydelse i affärstransaktioner. Filosofiska fakulteten, Linköpings Universitet. 
7
 Hast, L. & E. Ossiansson, (2009). Vad gör du om bloggarna tycker att ditt företag suger? RetorikMagasinet nr. 

41/42 ,Vår/Sommar, hämtas på  http://www.mtcstiftelsen.se/Uploads/Files/219.pdf, 10-04-23 
8
 Jardenborg, Joakim, Intervju, 10-05-04 
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konsumenten.
9
  

 

Rykten sprids som en löpeld och man talar idag om Word of Mouse, ryktesspridning via 

Internet, istället för Word of Mouth. Det blir således allt svårare för företag att kontrollera 

bloggar och andra sociala medier. Det kan följaktligen uppkomma nya mönster i hur 

företagen ska arbeta för att kunna både tillämpa och anpassa sig till den nya mediesvärmen. 

Det finns också en problematik i att kunna infiltrera de sociala medierna i organisationerna på 

ett samstämt vis.
10

 Många av de traditionella medierna fångar upp information om vad som 

händer på Internet och på så vis förmedlas även Word of Mouse till möjligtvis äldre 

människor och andra exkluderade grupper som inte använder sig i lika stor utsträckning av 

Internet.
11

 

 

Företag idag försöker få kunderna att komma i kontakt med deras varumärke genom att ge 

dem en sorts upplevelse. Många använder sig av exempelvis kundklubbar, tidningar och 

events. Författaren Dahlén menar att den nya medieutvecklingen har bidragit till att 

relationskommunikationen blivit allt mer betydelsefull. För att skapa långvariga relationer 

behövs idag en rad olika aktiviteter och att befinna sig i rätt mediala rum från företagens sida 

för att kunna underhålla kundrelationerna. Dahlén menar också att företaget och konsumenten 

måste lära känna varandra och således utveckla relationerna under tidens gång.
12

  

 

Ossiansson och Hast menar att företag försöker skapa sig allt mer känslomässiga band till 

konsumenterna genom att konsumenterna då kan visa vilka dem är eller vill vara och även ge 

konsumenter en social grupptillhörighet för deras konsumtionsmönster. Kunden får nu via nya 

medier allt mer makt och det är nödvändigt att företaget förstår kundens upplevda 

verklighet.
13

 En viktig del i dagens kommunikation är hur företagen ska kunna behålla sina 

kunder och även få dem att återkomma. Sociala medier ser ut att vara här för att stanna och 

företag blir allt mer och mer involverade i de olika kommunikationskanalerna. 

Marknadskommunikation är ett omfattande område. Vi har därför valt att begränsa oss till att 

undersöka modedetaljhandeln och dess relationer med sina kunder. Vi vill med denna studie 

                                                        
9
 Hast, L. & E., Ossiansson, (2009) 

10
 Hast, L. & E., Ossiansson (2008), Konsumtionsmakt 2.0, Centrum för Konsumentvetenskap (CFK), 

Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2008:01 Files/CFK/rappporter/Konsumtionsmakt2_0.pdf  
11

 Hast, L. & E. Ossiansson, (2009) 
12

 Dahlén, M. (2002), Marknadsföring i nya media, Liber AB, Malmö. 
13

 Hast, L och E. Ossiansson (2008) Marknadsorientering – Myter och Möjligheter, (Sociala medier ökar 

betydelsen av känslomässiga värden). 
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identifiera hur användandet av sociala medier eventuellt utvecklar kundrelationen i 

modedetaljhandeln. 

 

1.2.1 Problemformulering  
Den ovanstående problemdiskussonen har hjälpt oss att skapa följande problemformuleringar 

vilket kommer vara en utgångspunkt för uppsatsen. 

 

 Hur kan modedetaljhandelsföretag utveckla kundrelationen genom att använda sig av 

sociala medier?  

 Hur menar branschexperter och sociala medieanvändare att kundrelationen utvecklas 

via sociala medier? 

 

Följande syfte avser att vägleda oss på rätt väg genom uppsatsen. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sociala medier kan utveckla kundrelationer i 

modedetaljhandel. Vidare syftar vi till att identifiera sociala mediers användning och 

betydelse i kundrelationen. För att uppfylla syftet görs en fallstudie på ett valt företag inom 

modedetaljhandeln.  
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2. Företagsbeskrivning – Modebolagen AB  

 

I mitten av 1990-talet skapades koncernen Modebolagen AB och de hade redan från början en 

idé om att bygga upp en koncern med ett antal olika modekoncept. Varumärken som fanns i 

begynnelsen finns till viss del kvar även idag. Modebolagen AB består idag av 

Malmströms/Camilla, Marty, Spirit, Gant, Esprit, Peak Performance, Filippa K, Tiger, Insight 

samt en outlet vid namn Benar och Sörn. Sammanlagt har koncernen 35 butiker belägna i 

Malmö, Lund, Helsingborg och Vellinge. Samtliga verksamheter verkar inom vad som går 

under konfektionshandeln och koncernen ligger på en omsättning som har uppgått till mellan 

450-600 miljoner per år. Malmströms/Camilla, Marty, Insight, Esprit, Benar och Sörn samt 

Spirit är egna koncept och funnits inom koncernen i många år. Resterande butiker, närmare 

bestämt Filippa K, Tiger, Gant och Peak Performance, är Modebolagen AB franchisetagare 

till. Då de är franchisetagare till dessa butiker har således Modebolagen AB inte någon större 

påverkan i dessa butikers marknadsföringsstrategi. Gällande de egna koncepten sköts 

marknadsföringen av Modebolagen AB:s egen marknadsföringsansvarig. Företagets 

organisationsstruktur baseras på tre ben där varje ben delas in i Malmströms/Camilla, Spirit 

Gruppen och Hansa Gruppen.
14

 Modebolagen har alltså en organisationsstruktur som är 

uppbyggd på följande sätt;  

 

  

Organisationsstruktur, Modebolagen AB. 

 

 

                                                        
14

 Företagsbeskrivning från Modebolagen AB, tillhandahållen av marknadsföringsansvarig,10-04-22. 
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Modebolagen AB väljer att beskriva de olika benens affärsidéer på följande sätt;  

 

 Malmströms/Camillas affärsidé är att erbjuda inspirerande och prisvärt mode för 

kvinnan och mannen mitt i livet. Målgrupp 35-65 år. 

 Spiritgruppen beskrivs som en inspirerande scen för mode i sofistikerade butiksmiljöer 

och erbjuder kunden de senaste trenderna från både den skandinaviska och 

internationella marknaden. Målgrupp 18-30 år.  

 Hansagruppen skildrar de exklusiva varumärkena på dagens marknad och förmedlar 

en högkvalitativ livsstilskänsla.  Målgrupp 30-50 år.  

 

Marknadsansvarig Staffan Hemström, som är en av våra intervjupersoner, arbetar som 

marknadsföringsansvarig inom främst två av företagets ovannämnda ben, närmare bestämt 

Spirit Gruppen och Hansa Gruppen. Då dessa är koncernens egna varumärken är de två de 

mest väsentliga att arbeta med för marknadsansvarige Hemström. Idag använder sig 

Modebolagen främst av traditionell marknadsföring såsom annonser i modetidningar, 

dagspress och TV-reklam. Annonserna är framförallt imageskapande annonser för att stärka 

deras varumärke. De har i viss mån närmat att marknadsföra sig och kommunicera via sociala 

medier men än så länge endast i form av hemsidor och Facebookgrupper. De har även för 

avsikt att starta en e-handel för åtminstone ett av sina butikskoncept.
15  

 

Det som gjorde att vi blev intresserade av Modebolagen AB var deras bristfälliga användning 

av sociala medier trots deras omfattande butikskoncept och breda sortiment. Den enda 

information man får tillgång till i dagsläget är knapphändiga hemsidor för några av 

butikskoncepten. Som besökare får du endast upplysning om vedertagna uppgifter såsom 

besöksadress, kontakt och erbjudanden som även ges i annan press. Facebookgruppen, Spirit 

Stores, används endast idag för att ge medlemmarna fakta om erbjudanden, enstaka bilder och 

events.  

 

                                                        
15

 Hemström, Staffan, Intervju, 10-04-22 
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3. Metod 

 

Syftet med detta avsnitt är att visa tillvägagångssättet med insamlingen av det material vi 

använt för att kunna uppnå syftet med uppsatsen. Inledningsvis kommer vi beskriva val av 

ämne som sedan följs av studiens vetenskapliga förhållningssätt. Sedan följer en beskrivning 

av själva processen för det insamlade materialet. Avslutningsvis kommer vi diskutera 

tillförlitligheten i det insamlade materialet och även redogöra för vår teoretiska 

argumentation.  

3.1 Val av ämne 

Vi båda skribenter till denna uppsats var överens om att skriva om sociala medier då det är ett 

aktuellt ämne som vi har för vana att använda varje dag. Inte minst kändes det inspirerande 

och motivationshöjande då den internetbaserade media vi passerar varje dag ger oss ständigt 

nya influenser och möjligheter. Första steget i vår forskningsprocess var att bestämma oss för 

hur avgränsningen inom ämnet skulle ske. Sedan följde en tids undersökande och genomgång 

av artiklar, böcker, bloggar och en hel del tid på olika Internetsökningar. Som Service 

Management studenter kände vi det naturligt att studera ämnet ur ett företagsperspektiv. De 

nya medierna har kommit att bli en stor del av våra liv och vi har verkligen utvidgat 

användningsområdet med de nya mediekanalerna på bara några år. Sociala medier påverkar 

alltmer vårt sätt att marknadsföra oss och även sättet hur information förmedlas och hur 

konversation förs. Vi har själva haft kontakt med företag via sociala medier och anser det vara 

ett spännande och outforskat område att studera huruvida det kan påverka företagets 

kundrelationer. Vi har valt att fokusera på hur kundrelationerna i modedetaljhandeln 

utvecklats genom tillämpandet av sociala medier och således valt att avgränsa oss från de 

finansiella delarna i företaget. Vi är dock medvetna om att långvariga kundrelationer leder till 

ökad ekonomisk betydelse. Då vi båda är aktiva inom modedetaljhandeln kände vi det 

naturligt att välja ett fallföretag inom området och studera hur sociala medier och hur det 

inverkar på företag. Vi har valt att studera hur Modebolagen AB använder sig av sociala 

medier och hur det kan utveckla deras kundrelationer. Då företaget är en koncern med ett 

trettiotal butiker som riktar sig till olika målgrupper och i allt från åldrarna 17 – 65 år ansåg vi 

med detta företag ge en bredd i vår undersökning. Bredden har gett oss möjligheten att studera 

många olika sorters kundsegment som kan vara potentiella sociala medieanvändare.  
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3.2 Vetenskapligt förhållningssätt  

I denna uppsats har information kring ämnet först studerats och sedan följts av att utforska 

relevant teori och empiri utefter att vi upptäckt att kundrelationer ter sig annorlunda nu, från 

förr. Efter att ha funnit relevant teori som lämpades för vårt valda problemområde fastställdes 

vårt teoriavsnitt som blev vårt utgångsläge för den empiriska undersökningen. För att 

sammanlänka teori och empiri tillämpas olika arbetsmetoder i forskningssammanhang. En 

metod är det deduktiva arbetssättet vilket innebär att redan befintliga teorier prövas på 

studieområdet för att se om förväntningarna stämmer.
16

 En annan metod är den induktiva 

ansatsen som utgår från faktiska observationer för att sedan formulera och finna lämplig teori 

till den empiri som framtagits.
17 Vi kan konstatera att vårt tillvägagångssätt kan beskrivas till 

största del som en deduktiv ansats. Dock har vissa teorier utvecklats och anpassats under 

inhämtningen av empirin vilket gör att vårt arbetssätt även kan kopplas till en induktiv ansats. 

Då menar författarna Patel och Davidson att den induktiva forskarens teorier alltid kommer 

att präglas av tidigare idéer och föreställningar till en viss del. Författarna talar därför om 

abduktion som ett tillvägagångssätt i kombination av deduktion och induktion. 

Tillvägagångssättet bygger på att forskaren först bygger en teori från data som samlats in från 

ett enskilt fall. Senare utgår forskaren från den deduktiva ansatsen och den framarbetade 

hypotesen testas på nya fall. Det finns fördelar med att använda den abduktiva ansatsen då 

forskaren minskar risken att låsa sig vilket kan inträffa vid deduktiva och induktiva ansatser.
18

 

Sammantaget har vi i denna studie använt oss av en abduktiv ansats.   

 

För att uppnå syftet med denna uppsats har vi valt att samla in det empiriska materialet genom 

intervjuer och enkätundersökning. Vi har valt att intervjua sex personer, där tre av 

intervjupersonerna är verksamma inom vårt fallföretag och resterande tre intervjupersoner är 

experter inom sociala medier. Det insamlade materialet har också varit i form av 

enkätundersökningar via Internet, närmare bestämt genom Facebook. Intervjuerna 

genomfördes i syfte att få ett djup i studien och enkätundersökningen genomfördes för att få 

en bredd i studien. 

 

Vi ämnar med denna uppsats att skapa en fördjupad förståelse för hur sociala medier kan 

utveckla kundrelationen inom modedetaljhandeln. Då vi använt oss av intervjuer och 

                                                        
16

 Patel, R. och Davidson, B. (2003), Forskningens metodikens grunder. Studentlitteratur, Lund. 
17

 ibid. 
18

 ibid.  
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enkätunderökning har vi valt att arbeta utefter både en kvalitativ och kvantitativ metod. Med 

kvalitativt arbetssätt vill vi försöka förstå djupet med sociala medier och dess roll att utveckla 

kundrelationen. Då sociala medier är ett relativt nytt fenomen ansåg vi oss behöva fördjupad 

information vilket en kvalitativ metod ämnar ge. Med hänsyn till vårt syfte ville vi ytterligare 

få en bredd i studien och därför genomfördes en enkätundersökning vilket är en kvantitativ 

metod.
19

 Främsta skillnaden mellan de båda är att i den kvantitativa metoden läggs det stor 

vikt på insamling av numerisk data, medan vid den kvalitativa läggs tyngdvikten på ord från 

exempelvis intervjudata.
20

 

3.3 Datainsamling 

Denna del i metoden avser att visa tillvägagångssättet och processen i vår datainsamling. Som 

tidigare nämnts har vi valt att intervjua sammanlagt sex personer och även genomföra en 

enkätundersökning. Därefter följer en beskrivning av intervjupersonerna och hur varje 

intervju gick tillväga samt hur enkätundersökningen skedde.  

3.3.1 Tillvägagångssätt  

Det finns två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerad och semistrukturerad 

intervju. Den semistrukturerade intervjun innebär att forskaren belyser ett specifikt ämne som 

skall behandlas. Respondenten har därefter friheten att själv forma sina svar utefter dennes 

tolkningar och tankar. Den utformade intervjuguiden behöver inte ställas i samma 

ordningsföljd och spontana frågor kan således även ställas.
21

 Samtliga av våra intervjuer var 

av semistrukturerande karaktär, vilket då medförde att frågorna och konversationens form 

hade en låg grad av standardisering viket invigde till en öppnare dialog och mer uttömmande 

svar som formades utefter vad som kändes relevant av intervjupersonen. Vi valde att låta 

intervjupersonerna få ta del av vår intervjumall med frågor några dagar innan intervjuerna. 

Detta i syfte att låta dem få tillfället att tänka igenom sina svar. Dock reserverade vi oss med 

en del underfrågor som inte var med i utskicket för att kunna få intervjupersonen att tänka till 

utöver sin förberedelse. Genom att genomföra intervjuerna på detta sätt tyckte vi oss få 

spontanitet i svaren kombinerat med välbegrundade svar som krävde förberedning av 

intervjupersonen.
22

 I det ena fallet fick vi god respons på att gett personen förberedelse då 

                                                        
19

 Holme och Solvang, (2000). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2:a upplagan. 

Studentlitteratur, Lund. 
20

 Bryman A. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, Trelleborg. 
21

 ibid. 
22

 ibid. 
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denna inte impulsivt hade kunnat ge svar på vissa av frågorna. Ändamålet med denna 

intervjuteknik var att få ut så mycket som möjligt av intervjutillfällena.  

 

Då intervjuerna vid ett antal tillfällen flöt iväg utanför den tänkta mallen, lät vi detta ske så att 

respondenten inte skulle avbrytas och komma av sig. Hade en striktare grad av strukturering 

nyttjats och vi som intervjuare hade brutit då frågorna frångick mallens mönster hade 

osäkerhet och irritation kunnat uppstå.
23

 Vi anser även att risken finns att intressanta insikter 

och formuleringar, som inte omedelbart kan kopplas till frågan, kan gå förlorade. De 

semistrukturerade intervjusätten blev därför ett bra alternativ för denna uppsats. 

 

Som vi tidigare nämnt har vi även valt att göra en enkätundersökning via ett socialt media, 

närmare bestämt via Facebook. Denna metod sparade oss tid och gav oss möjlighet att få 

information om hur Internetanvändare förhåller sig till sociala medier och hur de påverkar 

kundrelationen.
24

 Vi valde att skicka ut 400 enkäter till personer med ett Facebookkonto varpå 

vi erhöll 106 svar. Vår enkätundersökning skapades genom ett nätbaserat enkätverktyg i ett 

program som heter Google Docs. Fördelen med detta verktyg var att det var gratis, enkelt att 

använda och fungerade mycket effektivt. Denna metod gav oss grafiska sammanställningar på 

de insamlade svaren och även tillgång till de individuella enkätsvaren för att mer noggrant 

kunna analysera resultatet. Gällande urvalet bestod vår population av ett spann mellan 15 – 54 

år. Enkäternas syfte var också att ge en bild av hur potentiella kunder till Modebolagen AB 

förhåller sig till användandet av sociala medier för att underhålla kundrelationen. Saknaden av 

ett kundregister och svårigheten med att veta vilka som var faktiska kunder gjorde att vi fick 

nöja oss med svar från dem som fanns tillgängliga och således utfördes ett 

bekvämlighetsurval.
25

 Vi ansåg denna undersökning vara relevant för oss då vi också ville få 

ett bredd i hur Facebookanvändare anser om hur kundrelationer utvecklas via social media. 

 

3.3.2 Val av intervjupersoner  

Vi valde att intervjua tre personer från vårt fallföretag Modebolagen AB. Deras 

marknadsföringsansvarig, driftansvarig med inriktning på organisation och kommunikation 

samt en butikschef inom företagets egna butikskoncept. Vi valde också att intervjua tre 

personer som är experter på sociala medier. När vi talar om experter menar vi marknadsförare 

                                                        
23

 Repstad, P. (2007), Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 
24

 Bryman, A. (2002) 
25

 Trost, J. (2001), Enkätboken. Studentlitteratur, Lund.  
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och forskare som är mycket kunniga inom sociala medier och arbetar i fronten för fenomenets 

framgång och utveckling. Deras tidigare forskning kring marknadsföringsstrategier i 

kombination med deras omfattande och uppdaterade kunskap på området, anser vi dem ge oss 

en bra bild över hur mediet kan användas för att kunna eventuellt utveckla kundrelationer. 

Dock vill vi reservera för att vi har insikt i att detta är deras ambition och drivkraft och 

därmed måste vi vidbehålla ett kritiskt förhållningssätt inför deras framtoning. Valet av den 

marknadsföringsansvarige från fallföretaget var att ge oss information om hur företaget 

praktiskt arbetar för att underhålla sina kundrelationer. Vi valde att intervjua personerna från 

fallföretaget först då vi inte ville genomföra intervjuerna med en alltför nyanserad bild av 

experternas utlåtande kring sociala medier.  

3.3.2 Personalen i fallföretag 

Relativt tidigt i uppsatsprocessen tog vi kontakt med vårt fallföretag, Modebolagen AB, med 

anledning av att vi båda är medlemmar i en Facebookgrupp som skapats och drivs av folk från 

företaget. De var för oss av stor vikt att träffa personer från företag som var involverade i 

denna process för att kunna få en djupare insyn i företaget. Vi ville ta del av företagets 

strategier som bedrivs kring allt vad som gäller företagets marknadsföring och engagemang i 

sociala medier. Våra intervjupersoner inom företaget är koncernens 

marknadsföringsansvarige Staffan Hemström, driftansvarige samt en butikschef för en av 

koncernens butiker, där de två sistnämnda önskade att inte få sina namn publicerade i denna 

studie. Intervjun med marknadsföringsansvarige Hemström pågick i cirka en timme och tio 

minuter och vi befann oss på Modebolagen AB:s kontor i Malmö. Det var den mest 

uttömmande intervjun från de anställda i vårt fallföretag. De andra två intervjuerna pågick i 

cirka 35-40 minuter och genomfördes båda via telefon. Det var svårt att få till fysiska 

intervjuer med dessa då de hade svårt att hitta tid för oss. Vi frågade om det fanns möjlighet 

för ett samtal via Skype men tyvärr hann det inte det heller. Därför valdes telefonintervjuer 

vilket vi ansåg vara tillräckligt uttömmande för vår studie. De var båda tillmötesgående via 

telefon och kunde via den kommunikationen förmedla svar på våra frågor. Dock var det inte 

lika fördelaktigt som exempelvis samtal via Skype där det går att spela in samtalet. Under 

telefonsamtalen fick vi istället skriva ner för hand vad som sades och en av oss fokuserade på 

intervjun medan den andra gjorde sitt yttersta för att fånga upp vad som berättades.   
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3.3.3 Expertis inom sociala medier 

Samtliga av våra tre branschexperter fick vi kontakt genom en företagsförening inom 

marknadsföring i Helsingborg. Marknadsföreningen är en ideell förening med anor från 1933. 

Föreningen fungerar som en mötespunkt för människor med intresse för marknadsföring, 

trender och tendenser där syftet är att främja verksamheter inom branschen. Varje fredag 

erbjuds temaföreläsningar på Dunkers Kulturhus i Helsingborg, där föreningens cirka 1 400 

medlemmar kan lyssna till inspirerande föreläsare och ge dem kunskap och knyta kontakter.
26

 

Vi valde att delta på tre av dessa temaföreläsningar, då ämnet under vår uppsatsperiod var just 

fokuserat på framtidens marknadsföringsmetoder och gick under namnet, New generation 

marketing, där de alla tre av våra intervjupersoner var temaföreläsare. Efterhand som våra 

tänkta intervjupersoner hade haft sina föreläsningar sökte vi kontakt med på plats och frågade 

om tid fanns för djupare intervjuer. Responsen var god då samtliga fann tid till oss, trots deras 

i övrigt fullspäckade scheman. Vi bokade därefter in våra intervjuer via antingen mejl eller 

genom ett socialt nätverk. Vi lät intervjupersonen i fråga alltid själv välja plats och tidpunkt 

då miljön har en stor betydelse i intervjusammanhang.
27

 Nedan presenteras de 

intervjupersoner vi valt. De alla tre anses som experter inom ämnet sociala medier på grund 

av deras kompetens och aktuella uppdatering inom ämnet.  

 

Joakim Jardenberg – VD och grundare av Mindpark AB. Konsult, debattör, föreläsare, 

moderater och utbildare. Tidigare chef för affärsutveckling på Helsingsborgs Dagblad. 

Medskapare av Aftonbladets nätupplaga. Veteran inom Internetlösningar och sociala medier. 

 

Johan Ronnestam – Marknadsstrateg med fokus på Internetlösningar. Även debattör, 

föreläsare och konsult. Sedan 1997 har Ronnestam arbetat både nationellt och internationellt 

med digital kommunikation för varumärken som Adidas, Nike Europe, BMW, Omega, Ikea, 

H&M, Absolut Vodka, Comhem, Ladbrokes, Stadium, Vattenfall, Kanal 5 och Pfizer.  

 

Sandra Jakob - Webbredaktör och journalist samt sociala medier - och bloggansvarig på 

Helsingborgs Dagblad. Hennes främsta uppgift är att arbeta med hur Helsingborgs Dagblad 

ska använda de nya medierna på bästa sätt. Sandra Jakob är i grunden reporter och för även en 

blogg om sin professionella vardag med en stor teknisk nyfikenhet och ett passionerat intresse 

av utvecklingen på nätet. 
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Då väl intervjuerna var bokade stod vi inför att två av de tre intervjuerna skulle genomföras 

via Skypesamtal. Metoden önskades av intervjupersonerna då detta möjliggjorde att vi 

överhuvudtaget kunde ha intervjuerna, med anledning av deras geografiska läge och intensiva 

arbetsschema. Skypesamtalen hölls båda på kvällstid under lugna omständigheter och de båda 

intervjupersonerna befann sig i sina hem vid tillfällena. Drygt en timme och femton minuter 

krävdes för vartdera samtal och Skype som intervjumetod fungerade utmärkt enligt både dem 

och oss. Vid samtalen användes datorns kamera för att kunna föra konversationen ”live” och 

för att lättare kunna tolka ansiktsuttryck och reaktioner vilket även gjorde att samtalen kändes 

mer personliga och närvarande.  

 

Den tredje intervjun med en branschexpert hölls på intervjupersonens kontor i ett avskilt 

mötesrum. Vi slog oss ner efter en kortare rundvandrig på företaget och därefter varade 

intervjun i 45 minuter. Denna mer klassiska intervjusituation har sina fördelar då intervjuaren 

problemfritt kan flika in följdfrågor, viket kan minimeras i en Skypeintervju då en mindre 

teknisk fördröjning kan medfölja. Dock anser vi att fördelarna tar ut varandra med den 

tekniska flexibilitetens fördelar mot den fysiskt personliga kontakten vi också hade.  

 

Samtliga intervjuer till denna studie skedde som tidigare sagt enskilt vilket möjliggjorde att vi 

kunde fokusera på en person i taget, samtidigt som respondenten fick möjlighet att ta stor 

plats och svara på våra frågor. Tillslut behövdes några frågor till tre av intervjuerna 

kompletteras och detta utfördes via mejlintervjufrågor som besvarades snabbt och utan 

komplikationer. Frågorna vi ställde via mejl var korta och öppna så vi medvetet lämnade 

utrymme för utförligt svar.  

Våra intervjuguider var utformade efter studiens teoriavsnitt, syfte och frågeställning. De 

bestod av ett tjugotal öppna frågor vilket möjliggjorde för respondenten att svara tämligen 

fritt. Under både de fysiska och virtuella intervjuerna fortlöpte våra frågor i en ungefärlig 

ordning utifrån vår intervjuguide, endast några få frågor fick omprioriteras då de redan 

besvarats tidigare i intervjun.  

För att på bästa sätt samla in information under intervjutillfällena användes en inspelare som 

vi laddat ner som en applikation till våra mobiltelefoner. Författaren Jan Trost menar att en 

bandspelare både kan ha för- och nackdelar vid intervjutillfällen. Fördelarna är att den 
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minskar risken för att gå miste om viktigt information och vi kunde även lyssna upprepade 

gånger för att höra exempelvis ordval eller tonfall. Forskaren som intervjuar behöver heller 

inte föra anteckningar och kan således koncentrera sig på intervjun och eventuella följdfrågor. 

Som komplement till tekniken förde vi dock mindre anteckningar bredvid. Nackdelar med att 

spela in en intervju kan vara att respondenten känner sig obekväm, eller att det är en 

tidskrävande metod då allt material bör transkriberas för att få en överblick över innehållet.
28 

Vi frågade alla våra respondenter noga om det misstyckte att vi använde oss utav en inspelare 

vilket ingen hade något emot. Vi valde att förklara i vilket syfte telefonerna låg framme, så att 

det inte uppfattades nonchalant att ha dem där. Likaså vid Skypeintervjuerna använde vi oss 

av ett inspelningsprogram som hette Call Recorder Demo som spelade in videosamtalet. Även 

där frågade vi noga om det var accepterat att göra detta, vilket det var. I efterhand har denna 

metod endast varit positiv då den gav oss möjlighet att transkribera materialet och vi således 

inte riskerade att gå miste om detaljrik information.  

3.4 Tillförlitlighet i det insamlade materialet  

Reliabiliteten anger graden av tillförlitlighet på resultatet från en mätmetod. Den visar med 

andra ord hur tillförlitlig uppsatsen är och om man verkligen mäter det som ska mätas. Vi 

anser att reliabiliteten i våra intervjuer var relativt hög då intervjupersonernas svar var 

relevanta för forskningsområdet och bedöms därför som sanningsenliga.
29

 De bifogade 

intervju- och enkätbilagorna ämnar också skapa ett enhetligt intryck och ökad tillförlitlighet. 

(Se bifogad bilaga 1,2,3). Även de inspelade intervjuerna som återger empirin korrekt kan ses 

som en ökad trovärdighet. Då tre av våra intervjupersoner var branschexperter fick vi en 

väldigt positiv syn till användandet av sociala medier som en ny marknadsföringskanal. Om 

vi istället hade slumpmässigt valt andra företrädare i kommunikationsbranschen är det troligt 

att vi hade fått en annorlunda syn som möjligtvis inte var lika förespråkande. I en studie bör 

forskaren ställa sig kritisk till trovärdigheten hos informanterna. Författaren Grønmo menar 

att en intervjuperson kan vinkla sina svar och därmed ge felaktig information. Han menar 

också att det kan vara svårt att korrekt bedöma en källas trovärdighet.
30

 Gällande intervjuer 

med Modebolagen AB:s anställda anser vi att det finns en risk av försköning av företagets 

medverkan i de sociala medierna. Detta då en av intervjupersonerna talade återkommande om 

en önskad förhöjd aktivitet i sociala medier. Då sociala medier är ett transparent och öppet 
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media har vi i efterhand kunnat till viss del jämföra den information vi har fått med hur dem 

använder sig av sociala medier i praktiken. Tillförlitligheten för enkätunderökningen kan 

diskuteras då vi inte har någon vetskap om vilka alla respondenterna är eller hur deras 

position ser ut. Dock var svaren omfattande och relevanta vilket gav oss mycket information 

som enligt oss anses vara trovärdig.  

3.5 Teoretisk argumentation 

Vi vill med hjälp av vårt valda teoriavsnitt ge en förståelse kring kundrelationens utveckling 

genom sociala medier. Inledningsvis förklarar vi begreppet sociala medier efter det vad 

litteraturen och branschexperterna säger, detta för att ge både läsaren och oss själva en 

definition som genomsyrar hela uppsatsen. Vi har vidare valt att redogöra för ett antal teorier 

kring relationsskapande och marknadsföringsstrategier, vissa redan relaterade till Internet och 

andra inte. Då denna uppsats ämnar se hur sociala medier kan utveckla kundrelationer har vi 

valt att förklara teorier kring relationsskapande och nya marknadsföringsstrategier som kan 

relateras till hur företag kan använda sig av sociala medier. Då teorier i grundläggande 

relationsskapande och marknadsföring redan är vedertagen och teoretisk förankrad valde vi 

att hämta väl redan använd litteratur kring områdena. Vi kompletterade även med 

vetenskapliga artiklar som vi till största del funnit genom Lunds Universitets artikelsök Elin. 

Till viss del fann vi artiklar och böcker om ämnet sociala medier men det var svårt att finna 

någon omfattande litteratur. Det finns idag mycket artiklar och mycket information om 

sociala medier på Internet, men fortfarande bara ett fåtal vetenskapliga skrifter. Det var svårt 

att bedöma graden av tillförlitlighet av den information vi funnit på Internet. Det är en 

distributionskanal där alla kan lägga ut information som gör att det ställs höga krav på läsaren 

att vara källkritisk. Vi har i så stor utsträckning vi kunnat därför försökt se om författaren 

finns angiven och därefter försökt se trovärdigheten. Om personen ifråga har varit starkt 

relaterad till vårt ämne har vi kunnat efter reflektion och övervägande därefter kunnat ta 

beslut om det var relevant information. Vi har hela tiden sökt finna aktuell och granskad 

information som kunde ligga till grund för vår studie.  
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4. Teori 

 

I följande teoriavsnitt presenteras de teorier som anses vara relevanta för studien. Först ges en 

kortare begreppsförklaring till sociala medier för att få en förståelse kring fenomenet och även 

ges vår sammanställda förklaring. Därefter lyfter vi fram relevant teori i fyra olika block som 

berör; (1) Modedetaljhandels utmaningar i sociala medier, (2) Relationsskapande på Internet, 

(3) Samverkande interaktion mellan kund och företag samt (4) Internetmarknadsföring.  

4.1 Begreppsförklaring – sociala medier 

Sociala medier är ett begrepp som surrar inom många områden och definitionen kan te sig 

annorlunda beroende på vem du frågar och i vilket sammanhang. Vanligtvis talas det om att 

exempelvis Facebook eller Twitter faller under kategorin sociala medier. Dessa skulle snarare 

kunna betraktas som en sorts kategori inom sociala medier, det vill säga olika webbaserade 

verktyg som underlättar interaktion och social informationsdelning online. Det finns idag 

diskussioner kring definitionen av sociala medier. Efter att ha intervjuat branschexperter inom 

området har vi valt att välja ut några av deras definitioner vad social media innebär. Joakim 

Jardenberg talar om begreppet såhär: 

 

”Kommunikation som bygger på dialog, medskapande och öppenhet, 

- kommunikation som inte är asocial.”
31

 

 Branschexperten Johan Ronnestam väljer att definiera sociala medier på följande sätt; 

”Digitala verktyg som möjliggör öppen och/eller stängd delning av personligt producerat 

innehåll, tankar och resurser.”
32

   

För att ge läsaren en bild av vad vi menar med sociala medier har vi valt att beskriva, efter 

införskaffad information, en samlad definition av kommunikationsmedlet. När vi väljer att 

använda ordet syftar vi till att beskriva fenomenet som; 

”Webbbaserat verktyg som får omvärlden att läsa, sprida, dela och skapa information och 

innehåll som alla kan ta del av. Ett sätt att utveckla och berika sig själv, andra och även 

relationer i en ny kanal.” 
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Vi vill även illustrera med hjälp av den amerikanska PR - och social mediagurun Brian Solis 

modell visa sociala mediers enorma omfattning.  

 

Brian Solis, (2008) Social Media Model,
33

 

 

Brian Solis beskriver samlingsbegreppet likt ett verktyg som bidrar till att människor kan 

samarbeta, kommunicera, dela information och skapa sociala mönster. Modellens omfattning 

visar hur stor marknaden är för företagen att angripa.
 
Det finns så mycket mer än bara 

Facebook och det gäller för företagen att hitta sin rätta kanal.
34

 

 

4.2 Block 1: Modedetaljhandelns utmaningar i sociala medier  

4.2.1 Modedetaljhandelns framfart på Internet 

Det finns idag en trend bland detaljhandelsföretag att använda sig av flera kanaler, både 

gällande försäljning och marknadsföring. Många företag i modedetaljhandeln använder sig av 

bloggar och andra sociala nätverk för att sprida sitt varumärke. Internet ses idag som en 
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fundamental distributions - och kommunikationskanal och vi ser också en allt större 

utveckling av E-handeln.
35

  

E-handelns försäljning steg under första kvartalet 2010 med 12,8 procent jämfört med första 

kvartalet 2009. Omsättningen för hela 2010 bedöms uppgå till över 24 miljarder kronor, vilket 

skulle utgöra cirka 4,5 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln. Framtidstron är 

stark, både bland konsumenter och företag.
36

 

 

Kommunikationskonsulten Judith Wolst menar att det är viktigt för företag inom 

modedetaljhandeln som arbetar med e-handel att lära sig hantera sociala medier. Hon menar 

att den sociala webben medför att e-handeln blir mer transparent och att användare kommer 

att göra reklam för produkter de uppskattar på exempelvis Facebook eller på sina egna 

bloggar.
37

 Det blir samtidigt tydligt idag när en kund är kritisk till en produkt och det är 

överlag de som har mest nöjda kunder som tjänar mest på den sociala webben. Att kontrollera 

exempelvis priser och stilar på nätet har blivit en ritual för många av dagens konsumenter. 

Vissa köper online direkt, andra undersöker och jämför olika produkter på Internet innan de 

beger sig med mer produktinformation, till butikerna för att genomföra köpet.
38

 

Hanlon och Hawkins menar att det finns ett utrymme mellan kundens tanke på att köpa ett 

objekt och det faktiska inköpet som kan ses som ett bördigt territorium för marknadsförare. 

Författarna menar vidare att marknadsförarna har möjlighet att delta i konversationen och leta 

upp det territorium där de kan integrera och eventuellt påverka köpet. Sociala medier är 

således en väg att gå för att öppna upp för konversationer.
39

  

Wolst menar vidare att inom en snar framtid kommer det att bli vanligt att flytta ut 

försäljningen till exempelvis Facebook och andra populära bloggar för att komma ännu 

närmre kunden. Hela transaktionen sker då via Facebook istället för att endast lägga upp en 

banner hos dem.
40

 Facebook har redan idag lanserat en ny applikation som gör det möjligt för 

detaljhandlare att erbjuda så kallad social shopping i sina webbshoppar. Shoppingen kan bli 
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mer personlig i och med att företaget får möjlighet att rekommendera produkter utifrån 

kundens smak och intresse, baserat på vilka produkter kunden sagt sig gilla tidigare. Det kan 

också utgå från vad besökarens vänner på Facebook gillar. Levi’s är exempelvis en av de 

första att integrera sin webbshop med Facebook.
41

 

 

Hanlon och Hawkins menar att bloggar kring mode har utvecklats till så pass stora platser att 

de kan kallas för ”rörelser”. Det är ett tillfälle för varje person att lägga ut sina ord och idéer 

på nätet och sedan få olika sorts feedback tillbaka och författarna menar att bloggar och 

sociala forum kan vara beroendeframkallande. Författarna beskriver även sociala medier som 

en populär drog idag. I samma ögonblick som en blogg uppdaterades kan utbyte och 

omarbetning av idéer från slumpmässiga och allvetande användare kan effekten bli ett 

kraftfullt berusningsmedel.
42

  

4.2.2 Problematik med Internet och E-handeln 

Solomon menar att det finns en problematik med E-handeln då människans sinnen skapar 

reaktioner som därefter kan leda till köp. Författaren menar således att det är viktigt att ha 

förståelse för att sinnena bygger på kundens behov och erfarenheter.
43

 Underhill menar också 

att problematiken existerar då människors behov att röra vid produkterna för att tillfredsälla 

sina sinnen.
44

 

Enligt Sweeney och Morrison finns det en risk och osäkerhetsfaktor kopplat till 

kundrelationen om kunden inte fysiskt kan ta på produkten. Deras koppling till 

relationsmarknadsföringen är att med starka relationer till kunderna så kan emotionen av risk 

och osäkerhet dämpas. Diskussionen ifall Internet hjälper eller stjälper verksamheter genom 

att skapa relationer via Internet har gått fram och tillbaka. För att få klarhet i detta gjorde 

Sweeney och Morrison en utredning som utgick från deras egen syn på vad som byggde en 

relation. Man använde sig av tilltro, kommunikation, tillfredställelse och relationens 

värdegrund. Utredningens utfall blev motsatsen till vad de trodde och visade istället att 

Internet skapade lika goda relationer som vid en fysisk träff. Det visade sig att kundernas 

tilltro och kommunikationen inte försämrades på grund av den använda metoden. Sweeney 

och Morrison beskriver vidare att rädslan för att förlora tilltron och 
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kommunikationsmöjligheter med användandet av Internet har varit stor inom 

företagssektorn.
45

  

 

Turban et al. menar att kunden har ett mönster då den besöker en fysisk butik och att kunden 

nu kan använda samma mönster på Internet. Han menar att engagemanget styr hur mycket tid 

kunden spenderar i butiken och kan således också återkopplas till mönstret kunderna har på 

Internet. Turban et al. talar om att det största problemet är att hålla kvar kunderna på 

hemsidan. Turban et al. betonar också vikten av att förstå kundens beteende.
46

 

4.3  Block 2: Relationsskapande på Internet 

4.3.1 Relationen i fokus 

Enligt Nationalencyklopedin är en relation ett förhållande mellan två eller fler personer.
47

 

Relationer existerar överallt i vårt samhälle, i familjer, i arbetet eller mellan vänner men 

relationer uppstår också vara mellan grupper eller länder och således inte bara i social form 

mellan personer.
48

 I denna studie kommer vi dock fokusera på kundrelationen mellan företag 

och kund. Grönroos väljer att definiera vad en kundrelation är som följer: 

 

”En relation har vuxit fram när kunden anser att kund och tjänsteföretag tänker på samma 

sätt”.
49

 

 

Att bygga upp och stärka kundrelationer har blivit en allt viktigare del i marknadsföringen då 

det blir allt svårare att sticka ut från mängden. Konkurrensen inom modedetaljhandeln ökar 

idag och kunderna har ett enormt utbud och kan enkelt hitta nya företag att nyttja. I takt med 

den väldiga medieutvecklingen gäller det att utveckla och bevara kundrelationerna i sitt 

företag.
50

 Kunder idag vill ha något mer än bara en produkt och relationen är då viktig att 

underhålla. Genom att bemöta och identifiera kundens behov på bästa sätt kan relationen 

stärkas.
51
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Reis och Rusbult menar att engagemang och förtroende är två grundläggande faktorer för en 

relations överlevnad. Författarna diskuterar varför människor väljer att stanna kvar i relationer 

och de menar att inom fungerande relationer råder ett ömsesidigt utbyte och beroende. En 

relation uppstår inte när en Internetanvändare besöker ett företags hemsida, inte heller när en 

kund har köpt något eller gjort affärer med ett företag, utan en relation uppstår efter ett 

givande och tagande av bägge parter. När utbytet varit tillfredsställande har en 

relationsskapande process inletts. Tyngden ligger alltså på långsiktiga interaktiva relationer 

mellan företag och kund.
52

 Blomqvist et al. menar att relationen mellan kund och företag 

upphör sällan efter att själva transaktionen är genomförd, utan den genomförda transaktionen 

blir en betydelse i sig för nästa köpbeslut. Således har kundrelationen en stor betydelse i 

företaget existens då en verksamhets oftast handlar om att skaffa och behålla kunder.
53

  

4.3.2 Relationsmarknadsföring – i nya kanaler 

Länge har relationsmarknadsföring tillämpats och varit betydande för företag. Den är 

fortfarande betydelsefull men kan idag te sig i nya kanaler. Blomqvist et al. menar att 

relationsmarknadsföring är en strategi för att utveckla kundrelationen där syftet är att öka 

värdet för kund och leverantör. Strategin berör att välja rätt kunder, knyta kunderna närmare 

företaget och fokusera marknadsföringssatsningar på de befintliga och potentiella kunder som 

företaget kan skapa värde med.
54

 Enligt Gummesson syftar relationsmarknadsföringen till att 

skapa en win-win situation där alla parter påverkar värdet av relationerna för varandra. Det är 

ett prioriterat mål att öka en relations livslängd inom relationsmarknadsföring. Detta står i 

motsats till klassisk marknadsföring där anskaffningen av kunder prioriteras tydligare.
55

 

Blomqvist et al. menar att Internet och dess utveckling har en betydande roll för dagens 

företag då det är ett hjälpmedel som exempelvis kan fördjupa kundrelationer, effektivisera 

kundservice och personliggöra marknadsföring. Möjligheten att utveckla kundrelationen 

genom att låta kunden hela tiden vara aktivt involverad sägs vara en av den största fördelen 

med Internet. Företag och kund kan ha en ständig dialog och fungerar som ett utmärkt 

komplement till det traditionella mötet.
56

 Kotler anser dock motsatsen genom att belysa vikten 

av den personliga kontakten i det traditionella mötet mellan köpare och säljare som mycket 

viktig och utvecklande på flera sätt då kunden känner sig mer speciell, vilket kan leda till 
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givande feedback.
57

 Redan år 1999 konstaterar marknadsföringsgurun Kotler, att främjandet 

av välmående kundrelationer, är att man ska satsa på att binda långa förhållande och få 

kunden att växa i ditt företag, snarare än att man ständigt etablerar nya.
58

 Goodman benämner 

också problematiken med en förlorad kund och bestyrker det med att de kostar fem gånger så 

mycket att skaffa en ny kund, som att behålla en existerande.
59

 

 

Gummesson menar att relationsmarknadsföring är marknadsföring som syftar till att sätta 

nätverk, relationer och interaktioner i fokus i den verkligen världen.
60

 Idag används e-CRM, 

Electronic Customer Relationship Management, som är en likartad strategi för att främja 

kundrelationer på Internet. Detta begrepp kan ses som en naturlig utveckling av verktyget 

CRM. E-CRM används för att utveckla kundrelationer via Internet och andra elektroniska 

kanaler. Begreppet möjliggör helt enkelt användandet av de klassiska CRM verktygen, som 

exempelvis försäljning och marknadsföring, genom en elektronisk väg. Författaren poängterar 

också att det viktigaste med e-CRM är att fokusera på kundens behov, då det handlar om just 

kunden och inte om teknologin.
61

 Adebanjo hävdar också att e-CRM sänker kostnaderna för 

att kontakta kunderna då de traditionella marknadsföringskanalerna anses vara kostsamma.
62

 

Ross menar även att servicen online måste hålla hög kvalitet för att säkra goda 

kundupplevelser och kunderna bör därför erbjudas support och service både under och efter 

köpet. E-mail och annan webbaserad information ska uppmuntra till besök på webbsidan och 

således även till köp.
63

  

4.4 Block 3: Samskapande interaktionen mellan kund och företag 

4.4.1 Att väga in kundens kompetens i processen 

Prahalad och Ramaswamy skriver om Co-opting Customer Competence, vilket kan översättas 

till, att integrera kundens kompetens i processen. Tanken med denna teori är att man vill föra 

in kunden i olika produktutvecklingsfaser så att man kan använda sig av kundens kompetens 
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och åsikter.
64

 Krav ställs nu på företagen att de ska finna nya sätt hur man skapar värde för 

kunden via sina erbjudande och sin marknadsföring. I en allt mer globaliserad värld blir 

kunden mer och mer medveten om sina val och kunskapen om sina möjligheter till olika 

produktköp via exempelvis Internet. Effekten av detta har blivit att verksamheter måste 

förändra sitt tillvägagångssätt för att generera värde till kunderna. Prahalad och Ramaswamy 

lyfter fram följande betydelsefulla faktorer för att kunderna ska kunna öka sin allmänna 

vetskap och även stärka sin förmåga att kunna påverka medverkan i ett köp;  

 

 Informationstillgången – Internet är en bred informationskälla för kunden, som medför 

att kunden då kan ta ett säkrare och mer individanpassat beslut. Ett företag som förr 

begränsade sig gentemot sina kunder stöter på en hårdare konkurrens om man inte 

öppnar sig för kunden och visar på en offentlighet. 

 Globalisering – handlar om avstånd och att oavsett ens geografisk position idag så kan 

företag konkurrera med varandra världen över. Globaliseringen ger kunden tillgång 

produkter, teknologi, prisinformation och snabb kommunikation. 

 Nätverk – Idag kan man hitta så kallade forum på Internet om vad du än söker. 

Människor delar med sig av information och uppfattningar där alla med tillgång till 

Internet kan ta del av dessa nätverk. Ur ett företags synvinkel bedrivs det en 

okontrollerad marknadskommunikation kunder emellan. 

 Efterforska - Internet bjuder in folk till att efterforska nya områden som man annars inte 

hade besökt. Det kan exempelvis gälla nya produkter, trender eller hur man löser saker 

på egen hand.  

 Respons - Det sker konstant ett ömsesidigt utbyte mellan både kunder och företag. På 

aktiva sidor på Internet kan man finna konsumenters omdömen och erfarenheter kring 

olika verksamheter, varor eller branscher.
65

 

 

Effekten av detta har för företagen blivit att man försöker göra mer individanpassade 

lösningar för kunden och även med kunden. Prahalad och Ramaswamy har som åsikt att 

kunden ska vara med i utformandet av nya produkter. Hårdraget kan man säga att företag förr 

bestämde vad kunder värdesatte i en produkt och kunden lämnades utan medinflytande i 

utvecklingen av varan. Då kunden idag har mer insikt och lärdom om de produkter som finns 
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så vill kunden påverka produktutvecklingen och finna tillfredställande lösningar.
66

 

Omvandlingen av ett förstärkt förhållande mellan företag och konsumenter där kundens åsikt 

blir allt mer betydelsefull skildras i figuren nedan; 

 

 Från; 
Traditionell interaktion 

Till; 
Medverkande interaktion 

Mål med integrationen; Ökat ekonomiskt värde Skapa större värde med 
kunden, leder till ökat 
ekonomiskt värde 

Plats för interaktionen; Vid köptillfället Återkommande vid olika 
tillfällen i processen 

Konsumentens roll; Konsumenten är “offer” Konsumenten kan “jaga” 
Värdet av integrationen; Värdet skapas av företaget i 

dess värdekedja. Produkter 
och tjänster byts mot 
kunden. 

Värdet ligger i då 
samarbetet skapas, som 
förstärks av kundens 
erfarenheter  

Kvalitetsfokus; På interna processer  Fokus på integrationen 
mellan kund – företag 

 
Figur 1; Prahalad, C. och Ramaswamy, V. Förstärkta förhållanden mellan konsument - företag.

67
 

 

Blomqvist et al menar även att utvecklingen har gått från att betrakta kunderna som passiva 

till att låta dem bli aktiva deltagare vilket gör dem medskapande i processen. Ju mer företaget 

kan stödja detta medskapande, desto större värde erhåller kunderna, vilket får till följd att de 

stannar längre i relationen.
68

 

 

Internets funktion är enligt Prahalad och Ramaswamy fundamental i utvecklandet av 

produkter med kundens inblandning. Författarna menar även att det krävs välutvecklade 

system där kunden kan framföra förslag på förbättringar och feedback, exempelvis via 

nätverk. De pointerar även att produkter och tjänster måste ständigt vidareutvecklas med 

kunden, inte bara vid grundutvecklandet av produkten, för att uppnå ett så högt värde som 

möjligt. Dock skall inte värdeskapande byggas enbart på kundernas utvecklingskrav och ta 

över företagets arbete, de ska vara en kugge i hjulet. Författarna menar vidare att de inte 

handlar om mindre produktförändringar, kundträffar eller releaser av nya produkter. Enligt 

dem tillgodoser den sortens interaktion med kunden inte längre kundens behov utan de menar 
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att kunden blir så pass tillfredställd av själva medverkan i processen.
69

 Dock menar Ross att 

funktioner så just som kataloger, kundkvällar, undersökningar samt information online 

innebär ett visst mervärde för kunden, men också som tidigare nämnt att företaget får 

värdefull information om kunderna.
70

  

4.4.2 Värdeskapande i interaktionen 

Från företagets perspektiv är lärdomar av medskapandeprocessen ett bra sätt att ta till sig nya 

idéer gällande design, tillverkning och leverans. Tidigare nämnda författare, Prahalad och 

Ramaswamy, har med hjälp av en modell, som de kallar DART-modellen, försökt öka 

förståelsen och insikten för interaktionen mellan företag och kund samt förklara processens 

fyra hörnstenar. DART-modellen symboliserar; dialogue (dialog), access (tillgänglighet), risk 

assessment (riskbedömning) och transparency (transparens).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2; DART-modellen. 
71

 

 

 

 Dialog - syftar till att ett optimalt utbyte mellan företag och kund skapas om 

kommunikationen sker ömsesidigt. Med en lyckad dialog upprätthålls lojaliteten hos 

både kunden och företaget.  

 Tillgänglighet – handlar om att både kund och företag ska vara öppna och ge varandra 

tillgång till den information som eftersöks. Syftet med tillgänglighet är att ha användbara 

medel tillgängliga för att på enklast sätt genomföra informationsutbytet. 

 Transparens – syftar till att allt större krav ställs på att företagen att de ska vara öppna 

och ge den informationen konsumenten vill veta, annars riskerar företagen sin 

marknadsposition. 

 Riskbedömning – desto mer kunden blir inblandad i utvecklandet av produkter, desto 

                                                        
69

 Prahalad, C. och Ramaswamy, V. (2004) 
70

 Ross, D. F. (2003), e-CRM from a supply chain management perspective. Introduction to e- Supply Chain 

Management: Engaging Technology to Build Market-Winning Partnerships. sid. 37-44 10-05-02. 
71

 Prahalad, C. och Ramaswamy, V. (2004). Journal of interactive marketing, vol. 18, nr. 3. Bearbetad av 

Aspegren, S och Östman, B, 10-05-04 



 32 

viktigare är de att företagen informerar kunderna om tänkbara risker i utvecklandet och 

användandet av varan. Exempelvis om kunden ska ändra sin medicin, vilka är då 

riskerna? Detta ska kunden veta utan att blanda in läkare och expertis. Fungerar dialog, 

tillgång och transparens ger de konsumenten en tydlig bedömning av sin risk/ nytta av ett 

beslut.  

 

Modellen syftar till att via hopfogning av dessa hörnstenar få en ökad förståelse för kunderna 

i utvecklingsprocessen. Tillgänglighet förenat med transparens skapar en ökad chans för 

kunden att ta välbegrundade köpbeslut. Ser man till dialogen i förening med tillgängligheten 

så bidrar det exempelvis till underlättande i dialogen på forum och vid nätverkande. Förenar 

man transparens med riskbedömningen så kan man stärka förtroendet mellan kund och företag 

och uppnå ett större värdeskapande tillsammans.
72

  

 

Blomqvist et al framhäver också vikten av att företag bör ha en dialog till kunden som bygger 

på ett ömsesidigt utbyte av relevant information. Blomqvist et al. menar att en dialog består 

av ett ständigt utbyte av information som ska bidra till utveckling av kundrelationen, i syfte 

att skapa samt öka värde för kunden. Det är av stor vikt att kunden förstår värdet företaget kan 

erbjuda dem. Enligt Blomqvist et al. kan man identifiera tre huvudsakliga grundområden för 

att skapa en god kunddialog;  

 

 Förbereda och underlätta kundmöten – dialogen bör ge en bra bild över på kundens 

förväntningar och preferenser så att kundmötena kan ske smidigt. Samma gäller för att 

kunden är väl medveten om företagets sätt att fungera, desto lättare sker dialogen.  

 Stödja relationen - handlar om att skapa en strukturerad process gällande 

informationsbytet med enskilda kunder. En röd tråd ska synas i relationen och 

företaget ska hjälpa kunden att få ett sammanhang i relationen, vilket ökar värdet för 

kunderna.  

 Bygga varumärken - kunddialogen bör ha ett innehåll som är samordnad med övriga 

kundmöten, dialogen kan inte avvika och företaget bör ge en enhetlig bild av 

varumärket. 
73

 

 

Företag bör hela tiden underhålla sina dialoger med kunderna. Bearbeta vad som sägs och hur 
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dialogen förs för att på bästa sätt ha kunskap om kundernas preferenser och krav. Det är också 

av stor vikt att företaget möter kunden i rätt tid, dvs. när kunden vill få eller ge information, 

även i rätt kanal samt på ett kostnadseffektivt sätt för att få en systematik i hur man utbyter 

information med kunden.
74

 Choi et al. har studerat framgångsfaktorer för att bygga 

kundrelationer online istället för det fysiska mötet. Deras studieresultat visar att hemsidans 

interaktivitet och användbarhet är avgörande för om kunden väljer att utveckla en relation 

med företaget. Enkel informationsspridning, tydliga produktpresentationer, snabba svarstider 

vid frågor och support är några nödvändiga faktorer för att få nöjda kunder.
75

  

 

4.5 Block 4: Internetmarknadsföring  

4.5.1 Internet som spridningskälla  

Frankel poängterar att marknadsförares främsta utmaning idag är att integrera Internet med 

övriga delar i marknadsföringen. Han menar att det inte längre handlar om att bara förstå 

Internets betydelse eller bara vara deltagare på nätet. Istället bör företagen dra nytta av nätets 

fördelar på ett effektivt sätt så att de också förstår vad som ska bortses.
76

 Då Internet är ett 

effektivt medium som blixtsnabbt sprider nyheter menar Frankel att Internet ger en ökad 

konkurrens om uppmärksamheten vilket höjer barriärerna och bidrar till att det krävs mycket 

av företagen för att nå hög uppmärksamhet. Konkurrensen på Internet ökar alltså kraftigt.  

 

Brymer menar att det är mer aktuellt än någonsin att utnyttja word-of-mouth i sin 

marknadsföring. Han anser att företag idag bör nyttja de sociala plattformarna och nätverken 

som växt fram för att sprida företagets budskap. Brymer talar om en social revolution där 

kunder blir allt mer benägna att bilda grupper på grund av att världen blir globaliserad och 

förenad genom dagens alla sociala nätverk. Han menar vidare att sådana här nätverk har fört 

med sig att konsumenter idag kan ses som en svärm istället för enskilda individer. Den 

ansiktslösheten som interaktionen på Internet ger, både attraherar och avskräcker människor. 

När individer samlas i ett gemensamt nätverk, oavsett hur anonyma eller öppna användare på 

Internet de är, kan de genomföra stora förändringar jämfört med vad en enstaka person kan 
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göra.
77

 

Frankel anser också att Internet kan användas för att bygga upp företagets varumärke. Genom 

att exempelvis kommunicera personligt, försöka öka målgruppens lojalitet och skapa en 

medvetenhet om företaget kan varumärket stärkas.
78

 Mårtensson menar att det är vanligt 

förekommande att kunder är medlemmar i communities som företagen är associerade till. Det 

kan exempelvis vara Facebook, Twitter, LinkedIn eller bloggar där människor integrera och 

kommunicerar. Banden mellan företag och kund kan här stärkas och underhållas i form av 

väsentlig och givande uppdatering och informationsspridning.
79

 För företagen att nå 

konsumenterna genom att använda sig utav bloggar är ett kostnadseffektivt sätt och kostar i 

princip bara själva tiden du skriva. Det är ett effektivt sätt att få konsumenternas 

uppmärksamhet. Dock är det viktigt att företagen inte försummar bloggen då risken ökar för 

att tappa företagsimage och kundlojalitet om den inte underhålls på ett seriöst sätt.
80

 Frankel 

menar att företag måste inse vikten av att försöka få kunderna att tala både med och om dem.  

Många företagsbloggar skriver och uppmuntrar dagligen sina kunder att dela med sig av sina 

tankar och anmärkningar.  Frankel säger sammantaget att det är av stor vikt för företag idag 

att dela med sig kunskap och nyheter som finns inom företaget. 
81

  

 

Mårtensson påpekar också att kunder har olika relationer till olika företag och själva 

varumärket är ett av de starkaste banden. Mårtensson menar att känslokommunikationen kan 

påverka kundens engagemang för både produkten och själva köpet. Den 

marknadskommunikation företagen sänder ut inger ofta ett löfte eller har som uppgift att 

väcka hopp hos kunden. När kunden får se ett resultat som kan överrensstämma med dennes 

mål inleds hoppet om att denne kan uppnå sitt mål. Företaget kan i denna situation därför 

påverka sina kunder genom sin marknadskommunikation. Mårtensson menar vidare att hopp 

och längtan är två ord som hänger ihop och företagen bör därför ta till vara på begreppen och 

genom kommunikation påverka kundens hopp och längtan.
82

  

 

Ossiansson och Hast har också tyckt sig, efter flera års forskning, se en mer känslodominerad 

logik börjat växa fram hos företag som idag är aktiva på Internet. Företag försöker skapa allt 
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mer känslomässiga band till konsumenterna genom att konsumenterna kan visa vilka dem är 

eller vill vara och även att konsumenterna kan tillhöra en social grupptillhörighet för just 

deras konsumtionsmönster. Kunden får nu allt mer makt och det är nödvändigt att företaget 

förstår kundens upplevda verklighet.
83

 Marknadskommunikationen kan ske effektivt via 

Internet och tekniken visar på många möjligheter för företagen. Dock bör varje företag sätta 

upp egna interna mål och syften med sin kommunikation och marknadsföring. En hjälp kan 

vara att studera andra företag i samma bransch för att skapa en bild vad som skulle vara bäst 

lämpat till det enskilda företaget.
84

  

 

Frankel menar samtidigt att det är viktigt att se Internet som endast en del av den samlade 

marknadsföringen. Det finns många möjligheter för företag idag att använda sig av Internet 

och den stora utmaningen är att identifiera hur och på vilket sätt Internet ska förenas med den 

övriga marknadsföringen. Om företaget inte har vetskap om hur de ska använda Internet är 

risken för felsatsningar stor. Det krävs således att företag undersöker marknaden och 

identifierar vart dem kan finna sin målgrupp på Internet. Många vill idag få uppmärksamhet 

genom nätet och det gäller att skapa en attraktiv marknadsföring där målgruppen är redo att ta 

till sig företagets budskap. Frankel menar också att företag bör hitta en roll som passar dem. 

Sammantaget menar Frankel att vilken marknadsföringsmetod som än tillämpas bör företag 

lära känna sina konsumenter för att stärka och utveckla kundrelationerna.
85
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5. Analys 

 

Syftet med vår studie är att se hur sociala medier kan utveckla kundrelationer inom 

modedetaljhandeln. För att uppfylla vårt syfte kommer vi i denna analys beskriva de 

betydelsefulla faktorer vi valt i teorin och ställa dem i relation till det inhämtade empiriska 

materialet. Områdena som kommer analyseras är; modedetaljhandelns utmaningar i sociala 

medier, relationsskapande på Internet, samskapande interaktion mellan kund och företag samt 

Internetmarknadsföring.   

 

5.1 Modedetaljhandelns utmaningar i sociala medier (Block 1) 

I denna analysdel vill vi sätta vår empiri, från branschexperter och fallföretagets personal, 

mot teori gällande vad som sker i modedetaljhandelns utveckling på Internet. Vi vill också 

med hjälp av vår enkätundersökning undersöka hur Internetanvändaren ser på sociala medier 

och utvecklingen av kundrelationen i modedetaljhandeln.  

5.2.1 Modedetaljhandelns framfart på Internet 

Genom sociala medier kan modeföretag få fram sina budskap via bloggar, Facebook och 

andra sociala nätverk.
86

 Syftet med budskapen är att ge så mycket information till sina kunder 

som möjligt och således också knyta kundrelationen närmare. Detta bör så småningom 

generera till köp, oavsett om det är i den fysiska butiken eller på nätet. Undersökningar gjorda 

av HUI åskådliggör e-handelns ökning och visar på att fler och fler kunder blir bekväma med 

att handla via Internet.
87

 Övergripande artiklar som valdes för studien visar på att 

utvecklingen går framåt och spår Internethandeln en ljus framtid. Även Brian Solis beskriver 

sociala medier som en enorm marknad för företagen att angripa. Han visar med hjälp av sin 

modell (se sid 24) sociala mediers oerhörda omfattning.
88

 Även sociala mediekonsulten 

Joakim Jardenberg framtonar sociala mediers betydelse; 
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”…för modebranschen ligger framtiden framöver, det kommer bara bli tydligare och 

tydligare att finnas med på den sociala medians planhalva, /…/, snöbollen är i rullning.”
89

 

 

Efter sammanställning av vår enkätundersökning som resulterade i 106 svar av 400 utskick, 

fick vi också vetskapen om att respondenterna var positiva till utvecklingen av sociala medier 

och hur fenomenet kan påverka dem att använda e-handeln som ett alternativ till fysisk butik. 

På frågan gällande om de ansåg att det är betydelsefullt att en fysisk butik även har en 

näthandel svarade hela 79 % svarade att det var av stor vikt. 
90

 Dock var våra enkätpersoner i 

undersökningen redan användare av sociala medier vilket gör dem till ”vana” 

internetanvändare och kanske därför också har lättare för att acceptera utvecklingen. 

Enkätundersökningen visade också att över hälften av de tillfrågade hade använt sig av 

sociala medier i över sex år.
91

 Då vi ställde frågan vad de ansåg att sociala medier har givit 

dem för möjligheter, var svaret något likartade och övergripande beskrev de hur de genom 

sociala medier kan följa trender, få upplysningar om produkter och helt enkelt få information 

på ett enkelt sätt.
92

  

 

Författarna menar att modeföretag idag måste lära sig att använda sociala medier och utnyttja 

den på så vis att kunder idag ska kunna undersöka exempelvis priser och stilar på nätet. Detta 

är idag otroligt stort inom modedetaljhandeln. Fler och fler modeföretag använder sig av 

exempelvis bloggar och Facebook för att kommunicera med sina kunder. Kunderna har 

möjlighet att se, få inspiration och även få läsa omdömen om exempelvis olika plagg.
93

 

Majoriteten av respondenterna från vår enkätundersökning ansåg det också trovärdigt att ett 

företag marknadsför sig via sociala medier.
94

 

 

Marknadsföringsansvarige Staffan Hemström på Modebolagen AB säger sig att för deras del 

är det viktigt att fortfarande ha en befintlig butik där man låter kunderna få en personlig 

kontakt och möjligheten att prova kläderna. Idag förs Modebolagen AB:s marknadsföring 

främst genom den traditionella marknadsföringen. Hemström berättar att annonser i tidningar, 

dagspress och TV-reklam passar deras målgrupper bra. Än så länge arbetar de sällan med 

realisationserbjudanden genom denna marknadsföring, utan det sker främst som utskick i 
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kundernas brevlådor eller via mejl. Endast tre av Modebolagen AB:s tio butikskoncept har 

startat en Facebooksida som fungerar som en kanal där information kan spridas. I dagsläget är 

dessa inte särskilt uppdaterade och det finns enligt Hemström mycket kvar att utveckla. Inom 

exempelvis Spirit Stores, som är ett av deras koncept, finns det en Facebook-grupp som 900 

personer är medlemmar i. Hemström beskriver gruppen som ett sätt att bjuda in till 

exempelvis olika releaser och visa bilder. De har även en kundklubb på Spirit Stores där cirka 

30 000 medlemmar finns registrerade sedan de gjort ett köp i en fysisk butik.
95

 Det finns 

således en hel del befintliga kunder att nå och underhålla ytterligare genom sociala medier. 

Joakim Jardenberg menar att företag idag bör informera sina befintliga kunder och väcka 

deras intresse för sociala medier. Han menar att mediet kan öka kunskapen för kunderna och 

även väcka deras köplust. Jardenberg berättar att många av dagens konsumenter befinner sig 

på nätet för att söka upp varumärken och därför poängterar han vikten av att företagen bör 

befinna sig där och ge konsumenterna information och möta deras eventuella frågor.
96

 

Författarna Halon och Hawkins menar att det finns ett bördigt territorium mellan kundens 

tanke på att köpa ett objekt och det faktiska inköpet. De menar att marknadsförarna har 

möjligheten att delta i detta territorium och medverka i konversationen och ge information 

och således påverka köpet.
97

 Även Ronnestam, som är marknadsstrateg med fokus på 

Internetlösningar, menar att företag bör befinna sig på Internet i detta ”bördiga territorium” 

för att se vad det talas om, hjälpa kunder och kanske läsa olika forum för att få information 

om hur konsumenterna tänker. Vidare betonar Ronnestam att om man som företag anser sig 

ha ett värde att tillföra en konversation bör företaget göra detta för att öka kundvärdet.
98 

 

Kommunikationskonsulten Wolst menar vidare att inom en snar framtid kommer det att bli 

vanligt att flytta ut försäljningen till exempelvis Facebook och populära bloggar för att 

komma ännu närmre kunden.
99

 Att använda sig av näthandel är ännu något som Modebolagen 

AB inte gör, dock har de planer på att utveckla en e-handel inom ett år med iallafall ett av sina 

koncept. Hemström erkänner att de är någorlunda sent ute med att utveckla näthandel och 

menar att de inte riktigt haft koll på hur det fungerar. Han fortsätter också att han tror att det 

är en stor investering som Modebolagen AB ännu inte är helt ekonomiskt redo för. Hemström 

säger sig samtidigt mena att e-handel är ett mycket bra komplement till butiker ur ett 
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marknadsföringsperspektiv. Han menar vidare att kunder idag allt mer gör sin första sökning 

gällande en produkt eller ett varumärke via nätet, kommer kunden då till en bra och 

inspirerande hemsida kan det leda till en otrolig fördel för företaget. Hemström säger också att 

det är mer trovärdigt att redan ha en fysik butik och sedan komplettera med e-handel.
100

 Som 

tidigare nämnt visade också vår enkätundersökning att hela 79 % anser det betydelsefullt att 

en fysisk butik även har en näthandel. Således menar både Hemström och de tillfrågade från 

enkätundersökningen att det är positivt att fysiska butiker kompletterar sin försäljning på 

Internet.  

 

Sandra Jakob som är webbredaktör och sociala medieutvecklare på Helsingborgs Dagblad, 

sätter sig emot Hemström och menar att modeföretag som endast har e-handel är även dem en 

bra tillgång för kunderna. Jakob talar om att det finns många sätt idag att knyta kunderna 

närmre sig via Internet. Genom att exempelvis använda sig av mindre personliga ting som 

goodie bags, skicka med erbjudande eller förmåner kan kunderna känna en större tillhörighet 

samt uppskattning. Hon menar också att sociala medier är ett effektivare sätt att hålla 

kontakten med kunder då detta kan ske när som helst. En fördel som företag inom 

modedetaljhandeln kan nyttja och på så sätt locka sina kunder till sig.
101

 I en nyligen 

publicerad artikel från Market.se påstår skribenten också att shoppingen kan bli mer personlig 

i och med att företaget får möjlighet att rekommendera produkter utifrån kundens smak och 

intresse, baserat på vilka produkter kunden sagt sig gilla tidigare. Det är här sociala medier 

kan komma till nytta och påverka allt mer. Det finns redan företag i modedetaljhandeln som 

lagt ut försäljning direkt via ett socialt nätverk, Facebook. Det kallas för att bedriva social 

shopping via sociala medier. Modebolagen AB är bara i startgroparna med e-handeln och 

enligt Wolst finns det resonemang kring att shoppingen kan bli mer personlig via sociala 

medier.  

5.2.2 Modedetaljhandels problematik med Internet och e-handel 

Författarna Solomon och Underhill menar att det uppstår en problematik då människors behov 

att röra vid produkterna för att tillfredsälla sina sinnen inte upplevs vid shopping via 

Internet.
102

 Många av våra enkätdeltagare väljer att hålla med Solomon och Underhill till viss 

del, men förklarar som tidigare nämnt att sociala medier är en enorm informationsdatabas där 
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de kan få nyttig information om produkterna vilket senare faktiskt leder till köp antingen i 

fysisk butik eller på Internet. Ett av svaren lyder exempelvis som följer; 

 

”… sociala medier anser jag ha en stor betydelse i dagens modedetaljhandel. Det fungerar 

som en marknadsföringskanal som kan vara väldigt effektiv för både produkter och tjänster. 

Jag har själv handlat och upptäckt nya varumärken och nya företag tack vare sociala medier. 

Finns dessutom den produkt jag vill beställa på just nätet blir det ännu enklare, då detta 

endast kräver ett klick.”
103

 

 

Denna respondent hade alltså inget emot att inte fysiskt få röra på produkten och väger upp 

den effektivitet och service e-handeln istället kan bidra med. Självklart kommer det alltid 

finnas kunder som vill uppleva den mänskliga servicen och känslan att få ta på den produkt 

som ska köpas. Men då utvecklingen går mot ett mer datorbaserat samhälle är det viktigt för 

företag i modedetaljhandeln att följa med.  

 

Turban et al menar att kunden har ett visst mönster i hur denne beter sig både i en fysik butik 

och på Internet.
104

 Det gäller för företagen att förstå kundens olika beteende i båda 

situationerna. Idag ligger utmaningen i att förstå mönstret kunden har på Internet och att till 

exempel få kunden att stanna på företagets hemsida och inte allt för snabbt klicka sig vidare. 

 

Johan Ronnestam menar i intervjun att kunden blir alltmer otrogen på Internet då denne kan 

byta varumärke enklare genom tillgängligheten, transparensen och den enorma information vi 

får idag. Han menar att ju mer och snabbare information vi får desto oftare byter vi varumärke 

och därmed företag.
105

 

 

Det handlar således för Modebolagen AB att från grunden lära sig kundens beteende på 

Internet och hur denne rör sig i sociala medier. Marknadsföringsansvarige Hemström 

berättade att han inte ville att koncernen skulle kasta sig ut i ”sociala medier–djungeln” utan 

att ha förkunskaper och underlag för hur deras målgrupp rör sig.  

 

                                                        
103

 Se bifogad bilaga nr:3, Enkätundersökning. 
104

 Turban, E., Matthew, K, A (2001) 
105

 Ronnestam, Johan, Intervju, 10-04-28 



 41 

Den ideala lösningen på problematiken kring hur man finner sina målgrupper och även lyckas 

hålla kvar kunderna menar Jardenberg är att få kunderna att finna dig. Om inte detta sker 

menar Jardenberg att företaget får söka upp lämpliga konversationer, söka rätt sfärer där 

företagets influenser rör sig, hitta kärnmålgruppen och därefter se till att ta plats i den miljön. 

Jardenberg berättar vidare med erfarenhet av att företag gör misstaget att starta en hemsida 

eller grupp inom ett socialt nätverk och därefter passivt invänta kunderna. Enligt honom är 

denna felaktiga strategi ett vanligt förekommande i många branscher. 

 

För Modebolagen AB:s del är det alltså av stor vikt att inte låta både hemsidor och sociala 

nätverks grupper bli inaktiva. Att hela tiden vara där och uppdatera och lyssna till kunderna 

menar Jardenberg är A och O.
106

 Att underhålla kunderna på detta vis är en del i 

relationsskapandet.  

 

5.3 Relationsskapande på Internet (Block 2) 

Med hjälp av tidigare nämnd teori kring kundrelationer kommer vi analysera dess relevans i 

användandet genom sociala medier. Vi vill undersöka om sociala medier kan bidra till 

relationsskapande. Även se till delar av relationsmarknadsföringsteorier och hur dessa kan 

appliceras genom sociala medier.  

5.3.1 Relationen i fokus 

Samtliga av de intervjuade branschexperterna menar att i takt med den väldiga 

medieutvecklingen är det viktigt för företagen att hänga med och underhålla kundrelationerna.  

Även Echeverri och Edvardsson menar att kunden idag vill ha något mer än bara en produkt 

och att relationen då är viktig att vårda och individualisera.
107

 En av våra respondenter från 

enkätundersökningen menade att när ett företag använder sig av sociala medier i 

modedetaljhandeln är det viktigt att företaget ger relevant information och service. 

Respondenten menade vidare att företaget borde lägga mer tid på att helt enkelt bry sig om 

kunden, ge bra feedback och kanske till och med följa upp det senaste köpet.
108

  

 

Branschexperten Joakim Jardenberg menar också att det idag ställs högre krav på att vårda 

relationen. Han menar att rykten av både positiv och negativ karaktär sprids idag som en 
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löpeld på Internet. Innan Internets framväxt spred sig rykten via word of mouth och därför tog 

det längre tid att nå alla olika led. Med dagens nya effektiva spridning är det viktigt att företag 

bemöter negativ kritik. Får företag idag problem bör de snabbt stå till svars och visa på att 

man finns där bemöter och lyssnar på kritiken. Detta görs tydligt i intervjun med Jardenberg 

där han säger följande; 

 

”…är det något som går galet, så säg förlåt inom 30 sekunder. Du behöver inte leverera hela 

svaret direkt men var närvarande och visa att du finns där och lyssnar. För att lyckas med 

sina kundrelationer bör man helt enkelt bara göra good shit, om du gör bra saker kommer 

folk att gilla dig! Du kan inte sminka grisen i sociala relationer!”
 109

 

 

Detta citat tydliggör Jardenbergs ståndpunkt med vikten att finnas tillgänglig för kunden. 

Verksamheter idag granskas och genomskådas mycket snabbare via Internet och därför menar 

han att så länge företag helt enkelt sköter sig och matchar sin profil så minimeras risken för 

ett dåligt rykte bland kunderna.
110

 Företag bör alltså bli allt ärligare än tidigare och verkligen 

leva upp till de löften de har gett till kunderna. Att kunna svara snabbt och inge ett gott 

bemötande anses vara viktiga faktorer i sammanhanget.  

 

Jardenberg lyfter också fram lyssnandet som en otroligt viktig del i relationskapandet. Att 

lyssna på och vara tillgänglig för kunden via sociala medier är något som de intervjuade på 

Modebolagen AB också anser viktigt och de hade definitivt arbetat med detta i högre grad om 

det fanns ytterligare tid och resurser. Driftansvarige betonar dock att det är en relativt kostsam 

process att använda sig av exempelvis sociala medier för att lyssna till kunden och lära känna 

dennes behov. Marknadsföringsansvarige Hemström säger också att utveckla användandet av 

sociala medier kan vara kostsamt, både personalmässigt och ekonomiskt. De båda från 

Modebolagen AB menar att det krävs ytterligare personal för att ”sitta med detta”.
111

 

Butikschefen från Modebolagen AB menar att han gärna hade arbetat med kundrelationer 

genom sociala medier, men menar som ovanstående att det idag hade tagit för mycket av hans 

tid. Butikschefen anser dock att det hade behövts finnas en mer tillgänglig hemsida och en 

större aktivitet i de sociala forum som finns idag. Han tror att det hade kunnat generera till att 

kunderna blev mer medvetna och kanske till och med fick en större köpbeslutsamhet. 
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Butikschefen nämner dock att detta borde skötas av någon på marknadsföringsavdelningen då 

de kanske kunde agera med större fokus.  

 

Författarna Reis och Rusbult menar att engagemang och förtroende är två grundläggande 

faktorer för en relations överlevnad. Marknadsföringsansvarige Hemström menar att han hade 

velat dela upp Modebolagen AB:s kundgrupp i fyra kategorier. Han berättar att det finns 

många olika sorters kunder som företaget bör bemöta och uppfånga på olika sätt. Hans 

engagemang lyser igenom när han mycket medvetet berättar om de olika kunderna de har. 

Hemström berättar exempelvis om den kunden som jämt handlar, oavsett pris eller 

säsongstidpunkt, vidare berättar han om den kund som endast handlar inför varje säsong och 

inte så mycket mer resten av året. Den tredje kunden är den som följer med strömmen och 

handlar lite då och då. Den sista kunden är rea-kunden som mest attraheras av att shoppa vid 

rea och andra erbjudanden. Han förklarar komplexiteten med att möta och marknadsföra sig 

till alla de olika kundgrupperna på ett och samma sätt. Om han fick önska skulle det ske olika 

till varje grupp för att maximera och personifiera marknadsföringen och således också knyta 

varje kund närmare och visa ett engagemang från företagets sida.
112

 Reis och Rusbult 

diskuterar också varför kunder väljer att stanna kvar i relationer och de menar att inom 

fungerande relationer råder ett ömsesidigt utbyte och beroende.
 

När utbytet varit 

tillfredsställande har en relationsskapande process inletts.
113

  Till viss del stödjer den 

intervjuade butikschefen Reis och Rusbults teori gällande att som företag i en relation stödja 

och skapa ett ömsesidigt utbyte med kunden. Enligt butikschefen anser han det viktigt att man 

följer upp kunden och dess köp mellan köptillfällen.
114

  

 

Även om Modebolagen inte använder sig av sociala medier i någon större utsträckning idag 

var butikschefen positivt inställd till att kunna erbjuda kunderna ett bättre nätbaserat underlag. 

Han menar att koncernen bör ha en mer omfattande informationstillgång för kunderna via 

nätet, exempelvis visa nästkommande kollektioner, se varulager status eller helt enkelt bara 

kunna ställa frågor med snabb respons. Inte bara för att ge kunden upplysningar utan även för 

att företag ska få information om kunderna. På så vis menar butikschefen att det är viktigt med 

ett ömsesidigt utbyte. Även Blomqvist et al. menar att relationen mellan kund och företag 

upphör sällan efter att själva transaktionen är genomförd, utan den genomförda transaktionen 
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blir en betydelse i sig för nästa köpbeslut.
115

 Det är därmed en god idé att både underhålla, 

följa upp och kunna erbjuda kunden något som även kan generera till företagets fördel.  

 

Blomqvist et al benämner relationsmarknadsföring som en strategi för företag att utveckla 

kundrelationerna. Det finns idag e-CRM, Electronic Customer Relationship Management, en 

likartad strategi med relationsmarknadsföring för att främja kundrelationer på Internet. På 

frågan om Modebolagen AB har en strategi för utveckla deras kundrelationer på nätet har 

marknadsansvarige Hemström inget direkt svar. Likaså driftansvarige i Modebolagen AB 

menar att Internet och sociala medier är ett komplement till den traditionella 

marknadsföringen och därför är ännu ingen strategi utarbetad för detta. Hemström säger också 

att några av deras koncept, som exempelvis Marty, har en äldre målgrupp som inte ”rör sig 

lika mycket på nätet” som möjligtvis den yngre målgruppen.
116

 Författarna menar att e-CRM 

är ett grundläggande verktyg idag för företags etablering på Internet och detta är något som 

Modebolagen AB ännu inte arbetar efter. Detta kan vara kostsamt enligt Goodman i Kotler, 

då han menar att det kostar fem gånger så mycket att förlora en kund, som att behålla en 

existerande.
117

  

 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har det visat sig vara av stor vikt för företag att 

lyssna av de strömningar som finns i sociala medier och i tidigt skede bemöta eventuell kritik 

innan den orsakar skada för företaget.  

 

5.4 Samskapande interaktion mellan kund och företag (Block 3) 

Vi vill i denna del analysera den samskapande interaktionen mellan kund och företag. Vi ser 

till kundens kompetens och hur en medverkande integration skiljer sig från den traditionella. 

DART-modellen visar på en djupare förståelse för kunderna i utvecklingsprocessen. Empirin 

från enkätundersökningen samt åsikter från experterna kommer att kopplas till ovanstående 

resonemang.  

5.4.1 Att väga in kundens kompetens i processen   
 
Co-opting Customer Competence beskriver vikten av att integrera kundens kompetens i 

processen. Tanken med denna teori är att man vill föra in kunden i olika 

                                                        
115

 Blomqvist et al., (2004) 
116 Hemström, Staffan, Intervju,10-04-22 
117

 Goodman, J., (1999),. I: Kotler, P. Kotlers Marknadsföring, Liber, Malmö. 



 45 

produktutvecklingsfaser så att man kan använda sig av kundens kompetens och åsikter för ett 

ömsesidigt utbyte.
118

 Även Jardenberg talar om hur viktigt det är att få med kunden i 

processen; 

 

”//…det man förr fick köpa via dyra marknadsundersökningar, dyra fokusgrupper, dyr 

marknadsföring i dyra kanaler…idag har du som företag vare sig du vill det eller inte  

publiken in your face, in på knuten! Detta innebär att du kan och de även måste plocka med 

publiken i alla led i din verksamhet. Kunderna måste vara med i produktutvecklingen, vara 

med och hjälpa dig i prissättningen, vara med och hjälpa dig att sprida din identitet utåt i 

medierna. Nu bygger man sin identitet tillsammans med kunderna!...// ”
119

 

 

Att få kunden att vara delaktig i processen menar således både ovanstående källor vara av stor 

vikt. Ser vi tillbaka på den information Modebolagen AB:s anställda har gett oss har än så 

länge kunden ingen större medverkan i deras process. Dialogen med kunderna förs främst i 

butiken och de har heller ingen tjänst eller funktion som gör kunden delaktig eller på något 

sätt påverka produkten, köpet eller relationen och således begränsa sin egen, enligt 

Jardenberg, gratis marknadsföring.  

 

I en allt mer globaliserad värld blir kunden också mer och mer medveten om sina val och 

kunskapen om sina möjligheter till olika produktköp. Effekten av detta har blivit att 

verksamheter måste förändra sitt tillvägagångssätt för att generera värde till kunden. Prahalad 

och Ramsawamy lyfter fram fem faktorer för att kunden ska kunna öka sin allmänna vetskap 

och stärka sin förmåga att kunna påverka sin medverkan i ett köp, vilka är 

informationstillgången, globaliseringen, nätverkande, att kunna efterforska innan köp samt 

responsen mellan kund och företag. Företagen bör sträva efter att försöka göra mer 

individanpassade lösningen för kunden och även med kunden. En individanpassad lösning till 

kundens fördel kan vara att företag nyttjar faktorn globalisering.
120

 Då Modebolagen AB idag 

arbetar inom ett begränsat geografiskt område i Skåneregionen, kan man genom en mer 

globaliserad verksamhet tillfredställa fler kunder än som de uppskattningsvis når ut till idag. 

Exempelvis hade en väl etablerad och fungerande e-handel kunnat vidga kundgruppen, stärka 

varumärket och få nya geografiska områden att konkurrera på. Nätverksfaktorn som är 
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värdeskapande för kunden och även för företaget är den faktorn som nästan all litteratur kring 

sociala medier lyfter fram som den viktigaste kraften med sociala medier. Prahalad och 

Ramaswamy menar att nätverkandet även innebär att det bedrivs en okontrollerad 

marknadskommunikation kunder emellan.
121

 Enligt Jardenberg så vore det komplett tjänstefel 

att inte finnas till där folk pratar om dig. Han förklarar att arbetar du inte med 

kommunikationen i den kanalen så pågår den där ändå. Han förstärker sitt resonemang 

ytterligare med att har du ”turen” att faktiskt vara ett varumärke som folk bryr sig om så 

måste du finnas där och vara med i konversationen. Vidare påstår han att om du inte följer 

kommunikationen missar du möjligheten att positiv marknadsföring och även både negativ 

och positiv kritik mot dig. Enkelt sagt blir företagen både döva och blinda samtidigt om de 

inte engagerar sig i konversationerna.
122

 Då Modebolagen AB inte är särskilt närvarande i 

sociala medier idag kan de gå miste om två betydelsefulla detaljer enligt Jardenberg. 

Koncernen går först och främst miste om både negativ och positiv kritik från folk som faktiskt 

bryr sig om deras varumärken och även bedriver man enligt Jardenberg ett tjänstefel att inte 

finnas där det pratas om dina varor och förtjänster. Enkätundersökningen visar att 87 % av de 

tillfrågade menade att de blev i hög grad influerade av sociala medier som exempelvis 

Facebookgrupper eller Youtube-klipp. Motsägelsefullt svarade övervägande nej på frågan om 

kommentatorsfält någon gång påverkat deras val av köp, det var till och med så att ingen 

medgav att de överhuvudtaget blev påverkade.
123

 Möjligtvis är det så att de tillfrågade 

verkligen blir influerade av sociala medier men att de känner att det inte är lika ”accepterat” 

och vedertaget idag att både kommentera själv eller att läsa och bli påverkad av 

kommentatorsfält. Många av de intervjuade branschexperterna menar dock att det kommer bli 

allt mer vedertaget att använda sig av folks reaktioner och kommentarer skrivna på Internet.   

 

Prahalad och Ramaswamy säger att företag förr bestämde vad kunder värdesatte i en produkt 

och kunden lämnades utan medinflytande i utvecklingen.
124

 Idag kan man inte undfly kundens 

inverkan och företagen måste därmed finna tillfredsställande lösningar ihop med kunden. 

Förändringen av den förstärka kundinteraktionen har gått från en traditionell syn till en 

medverkande interaktion. Kundens roll i den mer medverkande interaktionen blir att kunden 

idag kan ”jaga” istället för att ha rollen som ett ”offer”. Således förstärks kundens makt och 
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det gäller för företaget att finnas tillgänglig på denna jaktmark. En av våra respondenter visar 

också på insikten att man som konsument fått en ökad makt; 

 

”Sociala medier ger mig som kund större makt över företagen eftersom att jag kan sprida 

negativ Word of Mouth i mycket större utsträckning. Ofta känns det som att företagen inte 

inser vilken skada en ilvillig, hämndlysten och missnöjd kund med kontakter i den sociala 

medievärlden kan göra för skada.”
125

  

 

Ovanstående citat hade förmodligen inte yttrats för tjugo år sen. Men kunden har fått allt 

större krav och makten har förflyttats och är alltmer jämlik idag på grund av Internets 

transparens och tillgänglighet. Samtidigt menar Prahalad och Ramaswamy att värdeskapande 

ska inte tas över av kundens önskemål och åsikter utan kunderna ska mer fungera som en 

kugge i hjulet. Den tillfredställande kundmedverkan är inte så som Ross menar, att i form av 

mindre produktförändringar, realisationserbjudanden eller releaser
126

 utan det är djupare än 

så.
127

 Tillfredställelsen ligger i kundens välbehag att få medverka i processen. Modebolagen 

AB arbetar främst med sina kundklubbar i de olika koncepten.
128

 En av butikerna har även 

utvecklat en film som ska spegla butikens koncept. Den butiken har även ett eget tryckt 

magasin som Hemström anser de skulle kunna göra mycket mer med dock utan att utveckla 

sitt resonemang. Hemström säger flera gånger under intervjun att deras främsta syfte med att 

anordna exempelvis kundträffar, filmer, magasin är för att stärka imagen och varumärket.
129

  

 

Modebolagen AB:s imageskapandet är ett dilemma. Då företagets främsta marknadsföringsätt 

baseras på image och varumärkesskapande genom kundträffar, tryckt material och film menar 

Hemström att det som ger mest klirr i kassan är erbjudanden och realisationer. Dilemmat 

uppstår då Modebolagen AB inte vill sedda som en ”rea-butik” med endast lockar kunder via 

rea och erbjudanden. Hemström säger att det är otroligt viktigt att inte falla inom ramen ”rea-

butik” som således kan skada imagen. 

5.4.2 Värdeskapande i interaktionen  

Prahalad och Ramsawamy har också en mer djupgående modell kring som förklarar 

integrationen mellan företag och kund. Modellen består av fyra hörnstenar; dialog, 
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tillgänglighet, transparens och riskbedömning och syftar till att ge värdeskapande 

tillsammans. Modellen blir komplett via hopfogning av hörnstenarna och fungerar som ett 

strategiskt instrument att ha i åtanke vid etablering av kundrelationer i sociala medier. Enligt 

modellen är i inte Modebolagen AB fullständig idag i sitt sätt att agerande gentemot kunderna 

i de sociala forumen på Internet. I dialogen, tillgängligheten, transparensen samt 

riskbedömningen är koncernen relativt svaga. Blomqvist et al betonar hur viktigt det är att 

underhålla dialogen med sina kunder oavsett om du befinner dig på Internet eller i en fysik 

butik. Choi et al beskriver att interaktivitet och användbarhet är avgörande för om kunden 

väljer att utveckla en relation med företaget. En del av enkätundersökningens svar stödjer 

ovanstående resonemang och svaren visade också att kunderna kräver en öppenhet från 

företagen som visar att de inte döljer något. Ett svar visar även på irritation från erfarenhet då 

inte fullständig information hade tillgivits respondenten.
130

 Även här visar det att kunden 

blivit allt mer kräsen och mer kompetent om hur de vill att processen ska gå till och vad som 

finns på marknaden. Jardenberg talar om sociala mediers omfattning och menar att den stora 

skalan kan bidra till att företag lätt kan drunkna under bördan av de krav kunderna ställer på 

dig. I meningen efter vänder Jardenberg på sitt resonemang och säger även att föredelen med 

sociala medier är just den stora skalan.
131

 Det talas olika om varje företag och Sandra Jakob 

menar att det är viktigt att man hittar sin del av de sociala medierna vart ens 

företagsverksamhet passar in. Hon menar att det är viktigt att i statgroparna i användandet av 

sociala medierna bör de lyssna och se vad som sägs vart, för hitta sin plats.
132

  

 

Från ovanstående diskussion kan det eventuellt antydas att kunder har allt mindre tålamod för 

företags snedsteg. Även om ett företag som finns tillgängligt i sociala medier och följer de 

nya influenserna är det viktigt att det gör det med god bakgrundsfakta, målgruppskännedom 

och marknadsinsikt annars kan det leda till att kundernas krav tar över din verksamhet.  

 

5.5 Internetmarknadsföring (Block 4) 

I denna del av analysen vill vi se till att hur företag inom modedetaljhandeln marknadsföring 

via Internet. Se till hur den Internet som marknadsföringskanal påverkar kundrelationen och 

eventuellt utvecklar den.  
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5.5.1 Internet som spridningskälla 

Frankel menar att utmaningen företagen står inför är hur de skall integrera Internet med 

övriga delar av marknadsföringen.
133

 Att se Internet som ett komplement till den övriga 

marknadsföringen är en åsikt som Hemström delar med ovanstående författare. Hemström 

uttrycker även att sociala medier är på gränsen till att bli för mycket idag, allt med grupper 

och inbjudningar, folk bryr sig inte om det med samma engagemang längre som när det slog 

igenom för cirka tre år sen. Han exemplifierar tydligt med Modebolagen AB:s senaste event 

då de bjöd in 700 gruppmedlemmar via Facebook, av dessa svarade 50 personer att de skulle 

komma men väl på eventet kom endast 15 personer. Hemström konstaterar sitt eget utlägg 

med känslan att detta är enligt honom otrogna kunder som tackar ja till ett event och sedan 

enligt honom ”skiter i det”. Han konstaterar ytterligare att det är lättare som kund att svika då 

exempelvis en inbjudan är nätbaserad. Detta är en av anledningarna till att Hemström inte kan 

ta exempelvis Facebook som marknadsföringskanal på fullt allvar. Dock beskriver Hemström 

vidare då han lägger upp bilder och filmer som speglar Modebolagen AB:s utbud märker han 

en positiv respons. Han nämner att han i framtiden vill kunna göra mer specifika och mer 

nischade erbjudanden för just gruppmedlemmarna och hoppas då på bättre respons via 

medlet.  

 
Brymer menar att företag bör utnyttja word-of-mouth i sin marknadsföring via sociala 

plattformar och nätverk som växt fram för att sprida företagets budskap.
134

 Det finns många 

Internetmedel som hjälper konsumenten att sprida sina tankar om produkter och tjänster. 

Mårtensson menar att många konsumenter är medlemmar i communities som företagen är 

associerade till. Det kan exempelvis vara Facebook, Twitter, LinkedIn eller bloggar.
135

 

Bloggar är ett kostnadseffektivt och ett produktivt sätt att få konsumenternas uppmärksamhet. 

Ett svar från enkätundersökningen visar på följande citat;  

 

”Sociala medier, i synnerhet bloggar, ger utrymme för subjektivitet vilket även skapar större 

trovärdighet. Givetvis finns det seriösa och oseriösa bloggare, och detta gör att kraven på oss 

slutkonsumenter ökar.”
136
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Citatet ovan visar på att det ligger i konsumentens händer att ta beslut om bloggars 

trovärdighet. Företag bör således agera trovärdigt i sina företagsbloggar för att upprätthålla 

relationerna. Singh et al styrker resonemanget och menar att det är viktigt att företagen inte 

försummar företagsbloggen då risken ökar för att tappa företagsimage och kundlojalitet om 

bloggen inte underhålls på ett seriöst sätt.
137

 Butikschefen i Modebolagen AB berättade att 

han gärna hade haft en blogg för sin butik då han menade att många andra konkurrenter denna 

enkla tjänst. Han talade vidare om att det skulle vara positivt för butikerna att ha en plattform 

på Internet där kunderna och även dem själva kunde ta del av modenyheter, bilder och 

aktuella events som kunde vara till värde för alla inblandade. Han menar även tro sig att en 

blogg kan skapa nyfikenhet på butikerna har att erbjuda och få kunderna att börja prata med 

varandra. Det är enklare att visa produkterna i sociala medier än med hjälp av TV, tidningar 

etcetera.
138

 Det finns en tydlig positivism från golvpersonalen inom Modebolagen AB att 

utveckla användandet i sociala medier. Driftansvarige menar att det finns en tanke om att 

utveckla användandet av sociala medier men framhäver ändå en negativ attityd till just 

Facebook. Han grundar detta på de redan nämnda events som inte gav de resultat man 

förväntade sig. Dock berättar han vidare att han tror att det finns personer som är specialister 

på sociala medier och att det skulle vara aktuellt att använda inom en snar framtid. 

Driftansvarige redogör även för att en e-handel skall utvecklas via en framtida hemsida om 

ungefär ett år. Det fundamentala för en verksamhet inom modedetaljhandeln är enligt 

Jardenberg att ha känselspröten ute, så kan företaget känna av tidigt vad som funkar på 

marknaden och då få en starkare marknadsföringsmöjlighet. En högre Internet - och 

medienärvaro bör prioriteras i Modebolagen AB:s marknadsstrategi snarare än inom ett år 

som driftansvarige har i åtanke.  

 

Mårtensson menar att den marknadskommunikation företag sänder ut inger ofta ett löfte eller 

har som uppgift att väcka hopp hos kunden.
139

 Ossiansson och Hast menar också att en mer 

känslodominerad logik börjat växa fram hos företag som idag är aktiva på Internet. Företag 

försöker skapa allt mer känslomässiga band till konsumenterna genom att konsumenterna kan 

visa vilka dem är eller vill vara och även att konsumenterna kan tillhöra en social 

grupptillhörighet för just deras konsumtionsmönster.
140

 Att bemöta olika kunders 

konsumtionsmönster är något som Hemström önskat kunna genomföra. Han talar som tidigare 
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nämnt i analysen om de fyra olika kundgrupper med specifika egenskaper och önskemål. 

Hemström menar också att i en perfekt värld ska Modebolagen AB kunna göra relationen 

personlig genom att kunna marknadsföra sig till de olika kundgrupperna för att maximera. I 

skrivandets stund uppger Hemström sig inte ha någon konkret lösning på detta men visar på 

insikt i att han ändå förstår betydelsen av att utveckla kundrelationen via sociala medier.   
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6. Diskussion och slutsats   

 

Vi avser i denna del presentera vår undersöknings resultat. Vi kommer först föra en vidare 

diskussion kring huvudresonemangen från analysavsnittet, därefter presentera våra slutsatser 

kring de faktorer som vi anser Modebolagen AB bör ta i beaktande vid utvecklandet av sina 

kundrelationer i sociala medier. Avsnittet avslutas med vidare forskning och reflektioner. 

6.1 Diskussion 

Vi kan konstatera att användandet av sociala medier är ett ämne som väcker både debatt och 

diskussion. Detta försvårade sammanställningen av det fakta vi fann då den var av olika 

karaktär. Vi skulle vilja påstå att debatten befinner sig i en gråzon mellan de äldre och 

aningen inaktuella marknadsföringsmetoder och den nya forskningen där det uppkommer 

diskussioner mellan olika branschexperter. Vi vill här notera att sociala medier är något som 

används och utvecklas just nu och ska inte ses som något som redan haft sin era. 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur sociala medier kan utveckla kundrelationer i 

modedetaljhandeln. Fokus har legat på att undersöka hur både branschexperter och personal 

inom modedetaljhandeln ser på hur sociala medier kan utveckla kundrelationen. Vi har även 

studerat hur sociala medier bör användas för att uppnå störst fördelar för vårt valda 

branschområde. Utefter ovanstående resonemang i analysen har det klart och tydligt framgått 

för oss att som företag har man olika möjligheter och vägar att gå då det gäller att integrera 

sociala medier i sin marknadsföringsplan. Utmaningen och komplexiteten är för varje företag 

att hitta sin väg och sin kanal att utveckla för att på bästa nå sina kunder. Det finns ingen 

given mall för utförandet utan varje företag bör se till sina egna möjligheter. Beroende på 

företagets målgrupp, produkter, ekonomiska förutsättning, kunskap samt egenintresset i att 

använda och förstå innebörden av sociala medier.  

 

Som tidigare nämnt är det enligt branschexperterna i högsta grad viktigt att finnas och synas i 

sociala medier. Om du inte engagerar dig i de nya mediekanalerna förlorar du chansen att du 

kunna rätta till exempelvis missuppfattningar från kunder samt att du blir ”blind och döv” mot 

din omgivning på Internet. Du kan heller inte svara effektivt på kundernas frågor eller influera 

kunden via exempelvis en inspirerande blogg eller hemsida. Vikten av att finnas där för 
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kunden och underhålla relationen är stor och detta bördiga territorium bör angripas av företag. 

Det skapar ett ökat kundvärde vilket kan genera stärkta kundrelationer och även ökad 

information om kunderna som företaget har nytta av. De sociala medierna utvecklar också en 

form av surr i sfären om de olika varumärken och företag oavsett om du är där eller inte. 

Således är det viktigt att du finns tillgänglig och både möter och lockar kunders önskemål till 

dig.  

 

Modebolagen AB uttrycker ett intresse och en vision om att i framtiden kunna bedriva både 

sina etablerade butiker samt en kompletterande e-handel. De har också en vilja att utveckla 

sina hemsidor, Facebookgrupper och aktiviteten i sociala medier. Problemet idag är enligt 

dem själva att de saknar kunskapen, det ekonomiska underlaget och folk som kan genomföra 

utvecklingen. Då över hälften av våra respondenter i enkätundersökningen svarade att de har 

varit aktiva i över sex år med sociala medier kan tyckas att Modebolagen AB redan idag 

borde ha ett genuint intresse och även en klar budget för att kunna marknadsföra sig via de 

sociala medierna. Dock har Modebolagen AB i alla fall insikt i sin blygsamma 

medieanvändning och undersöker ifall konsulter som hade kunnat hjälpa dem. Det lyser 

igenom att tankar och idéer finns att konsultera utvecklandet med sociala medier med hjälp av 

specialistkunskaper. Modeföretag måste alltså idag lära sig att använda sociala medier och 

utnyttja den på så vis att kunder idag ska kunna undersöka exempelvis priser och stilar på 

nätet. Då allt fler modeföretag använder sig av exempelvis bloggar och Facebook för att 

kommunicera med sina kunder är det väsentligt att marknadsföringen sker på ett sätt som 

passar företagets kundgrupp. En viktig del för Modebolagen AB är att exempelvis utveckla 

sin e-handel. Problematiken kan uppstå då kunderna förlorar chansen att fysiskt vidröra 

produkterna. Respondenterna i vår enkät väger dock upp denna problematik med att se 

Internet som ett effektivt medel med en enorm informationsbas, en förenkling av själva köpet 

och ett effektivt sätt att diskutera om olika produkter. 

 

Kunden har idag ett enormt utbud av produkter att välja mellan och kan enkelt byta 

varumärke. Relationen och kommunikationen blir därför allt mer väsentlig för kunden och 

detta kan istället bli avgörande för köpet. Relationer kan generera en känslomässig lönsamhet 

som på lång sikt kan vara mycket mer betydelsefull för företaget än den rena vinsten i pengar. 

Internet gör det möjligt att kommunicera och personifiera utbudet och få kunden att känna en 

djupare relation. Därför bör modedetaljhandelsföretag agera långsiktig i relationsbyggandet 

då kunder blir alltmer ”otrogna” mot varumärken för att kunder har ett enormt utbud att 
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lättillgängligt välja istället. Företagen måste bli aktiva och specifika i sin marknadsföring via 

sociala medier för att få sina kunder att stanna. 

 

Kundrelationen är en process där företag och kund måste lära av varandra för att få den att 

fungera och det gäller att underlätta samarbetet mellan varandra. Samtliga branschexperter 

lyfter upp att företagen måste lyssna till kunderna för att skapa ett ömsesidigt utbyte.  

 

Vad beror egentligen den svaga respons Modebolagen AB fick i sitt utskick för deras event? 

Möjligtvis har de inte utvecklat en elektronisk relation till sina kunder ännu. De har kanske 

inte definierat sin målgrupp via sociala medier eller hittat den rätta tekniken som lyckas 

beröra kunden att faktiskt bry sig och lita på företaget. Kommunikationen kräver ett stort 

engagemang från företagets sida. Ett engagemang som genomsyras i företag och förmedlas ut 

till kunderna. Då kunderna kan lära sig mer om företaget, genom exempelvis olika sociala 

medier, ökar också deras intresse för företaget och kan på så vis blir mer mottaglig för deras 

marknadskommunikation.  

 

Det finns en eventuell hotbild om företaget inte ser till att etablera bättre nätverktyg. Det är en 

tight bransch där man lätt slås ut om man inte erbjuder det kunderna vill åt. Genom att 

upprätta en blogg eller att själva vara mer lyhörda om vad kunderna vill ha så kan man 

minimera risken att sakta slås ut från marknaden. Dels för att Modebolagen AB befinner sig i 

ett begränsat geografiskt område samt att de har en bred målgrupp som i detta fall inte är 

något positivt. Går företaget miste om den breda målgruppen och sin marknadsposition inom 

sitt geografiska område kan Modebolagen AB lätt gå i stöpen.  

 

Sammanfattningsvis handlar det om att vara ärlig, delta i dialogen och skapa ett ömsesidigt 

utbyta mellan kund och företag i användandet av sociala medier. Transparensen är betydande 

och det är viktigt att företagen hittar sitt eget tillvägagångssätt och sin egen kanal. 

Möjligheterna är många, stora, globala och långsiktiga med de sociala medierna. 
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6.2 Slutsats 

Inledningsvis i denna studie ställde vi oss frågorna;  

 

 Hur kan modedetaljhandelsföretag utveckla kundrelationen genom att använda sig av 

sociala medier?  

 Hur menar branschexperter och sociala medieanvändare att kundrelationen utvecklas 

via social medier? 

 

Efter ovanstående analys och diskussion kan vi dra slutsatsen att modedetaljhandels företag 

utvecklar sina kundrelationer via sociala medier på sett som aldrig tidigare varit möjligt. 

Sociala medier bidrar med verktyg som kan öka förtroendekapitalet för kunden och lika 

snabbt kan de sociala mediekanalerna vändas mot företag om de inte är där och vårdar 

konversationen. Där det tidigare handlade om en monolog förs idag en dialog som involverar 

kunden på ett enklare sätt via sociala medier. Kundens involvering ökar värdet för både kund 

och företag och därmed utvecklas relationen. Relationsskapandet/utvecklandet bör vara den 

viktigaste drivkraften i användningen av sociala medier. Branschexperter och sociala 

medieanvändare har i studien gett oss en mer verklighetsförankrad bild av hur sociala medier 

kan utveckla kundrelationen. Vår slutsats av deras samlade åsikter är att sociala medier skapar 

en bredare tillgång till information, breddade möjligheter att som både kund och företag 

kreativt och gemensamt kan använda och således generera ett ömsesidigt värde.  

 

6.3 Vidare forskning och egna reflektioner 

Syftet med denna studie var inte att skriva en företagsekonomisk rapport, men nu i efterhand 

hade det varit intressant att ha perspektivet på upplägget, då problematiken för vårt fallföretag 

i stort grundar sig i en för liten plånbok. Med fördjupade studier inom exempelvis 

vinstmaximering eller kostnadsbesparing hade vi kunnat komma fram till andra relevanta 

lösningar för ett företag med snäv ekonomi samt ett begränsat marknadsområde, som riskerar 

att komma på glid om de inte agerar fort och professionellt. Därför kan vidare studier grundas 

på en förankring i företagsekonomiskt djup, i större grad än vad denna studie har. I vårt fall 

hade detta givit oss andra infallsvinklar på vad som visade sig vara vårt företags största hinder 

i utvecklandet av sociala medier.  
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Enligt oss har Modebolagen AB en undermedveten insikt i att de borde integrera mer i de 

sociala medierna. Frågan vi ställer oss är varför Modebolagen AB år 2010, inte har kommit 

längre i sin strategiska Internetetablering. Möjligtvis vilar ansvaret på marknadskoordinator 

Hemström att se över befintliga strategier samt sina egna kunskaper inom området och 

därmed begrunda om dessa verkligen bidrar till det nytänk Modebolagen AB står inför. 

Hemströms roll, i kombination med en relativt byråkratisk ledning gör att Modebolagen AB 

står och stampar och har fastnat i äldre marknadsförings mönster. Det vore bra att ta hjälp av 

utomstående nytänkande i verksamheten, men givetvis har vi förståelse för den senaste tidens 

osäkerhet i modedetaljhandeln och därmed deras ”blödande” butiker och att de då inte 

prioriterar dyra konsultarvoden före överlevnaden för butiker. Eller borde de kanske prioritera 

detta för att få ut mer av koncernens totala vinst och kanske bortse från eventuella 

nedläggningar.   
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Appendix 

Bilaga 1. Intervjufrågor till marknadsföringsansvarig, driftsansvarig samt 

butikschef inom Modebolagen AB. 

 

Generellt: 

1. Vilken Er befattning på Modebolagen AB? 

 

2. Hur länge har Ni haft er tjänst? 

 

3. Vilka områden ansvara Ni för? 

 

4. Hur styrs de olika affärskedjorna inom Mobebolagen AB? 

 

5. Hur är Modebolagen uppbyggt, rent organisatoriskt? 

 

6. Vad är sociala medier för Er? Och hur ser Ni på det nya medielandskapet?  

 

7. Har Ni nätbaserad shop också? Ja/ Nej?  Varför? Planeras det? 

 

8. Vilken betydelse har sociala medier för kundrelationer i modedetaljhandeln? 

 

9. Tror Ni det kan sociala medier kan utveckla kundrelationen? 

 

Marknadsföring:  

 

10. Hur arbetar Ni med marknadsföring idag? 

 

11. Hur ser resursfördelningen ut i företaget?  
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12. Olika marknadsförings metoder? För olika målgrupper?  

 

13. På vilket sätt och i vilken utsträckning arbetar Ert företag med marknadsföring via 

sociala medier i dag? 

 

14. Hur anser Ni att marknadsföring genom sociala medier är fördelaktigt i förhållande till 

marknadsföring genom traditionella? (vara beredda på att ge exempel på skillnad!) 

 

15. Vilka anledningar finns det idag för företag att ta till sig sociala medier?  

 

16. Hur stärker marknadsföring via sociala medier relationen mellan företag och 

konsumenter? Kundrelationen?  

 

17. Har ni någon faktiskt strategi för att utveckla kundrelationer över nätet? 

 

18. Kan effekterna av marknadsföring via sociala medier mätas? Hur kan företag mäta 

vinsten av marknadsföring via sociala medier?  

 

19. Vilka sätt finns det att arbeta med marknadsföring via sociala medier? Och vad 

kännetecknar lyckad marknadsföring via sociala medier? (Exempelvis Facebook, twitter, 

bloggar..) 

 

20. Vilka möjligheter anser Ni att internet skapar för företag? Marknadsföring, e-handel, 

informera, förmedla..? 

 

21. Vilka möjligheter finns det för företag att hitta sina målgrupper i sociala medier?  

 

22. Hur kan företag upptäcka och samla in konversationer vilka påverkar företagets eget 

varumärke i sociala medier?  

 

23. Ska företag förhålla sig aktivt eller passivt till den användargenererade informationen i 

sociala medier?  
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24. Vad kan företag göra för att hantera negativa kommentarer i sociala medier?  

 

25. Känner Ni till något eller några lyckade exempel på marknadsföring via sociala medier? 

Varför blev det lyckat?  

 

26. Vad är viktigt att ha med i beräkningarna och vad bör man undvika för att skapa 

förtroende hos de man vänder sig till med marknadsföring på Internet? 

 

27. Vad anser du om möjligheter för företag att synas på bloggar och communities. Är detta 

ett rätt sätt att nå potentiella kunder?  

 

Framtidsfrågor: 

 

28. Hur viktigt är det för företag att synas på Internet nu och vad anser du kommer förändras 

inom en femårs period? Varför? 

 

29. Finns de risker med att vara så pass beroende av/ aktiva med att förmedla ut till kunder 

via sociala medier?  

 

33. Ser Ni några marknadsföringsmetoder som är aktuella idag som kommer försvinna eller 

några nya som kommer uppkomma? 

 

30. Hur ser Ni på sociala mediers framtid? Är det något som kommer att vara tillfälligt eller 

kommer det att expandera och utvecklas i ännu högre grad? Varför?/Varför inte?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor till branschexperter, Joakim Jardenberg, Johan 

Ronnestam, Sandra Jakob 

 
Generellt: 

1. Berätta lite om dig själv, din utbildning och dina erfarenheter kring ämnet sociala medier? 

Har du exempelvis varit konsult åt ett modedetaljhandelsföretag? 

 

2. Vad anser du att sociala medier har skapat för möjligheter för dagens företag? 

 

3. Varför är det viktigt att arbeta med marknadskommunikation via sociala medier?  

 

Sociala medier och kundrelationer:  

 

4. Att skapa långvariga kundrelationer är viktigt för företagen, på vilket sätt tror du att sociala 

medier påverkar kundrelationen idag?  

 

5. Hur skapas, enligt dig, goda kundrelationer genom sociala medier? 

 

6. Vilka nackdelar respektive fördelar ser ni med att hantera kundrelationer via 

Internet?  

 

7. Anser Ni att kunden blir lättare ”otrogen” via social media? Hur trogna anser du kunderna 

vara genom att medverka och ta del av social media?  

 

8. Den digitaliserade världen gör att konsumenterna sitter allt mer framför dataskärmen, hur 

gör man för att bevara och utveckla den här relationen genom att fortsätta använda sig av den 

digital media.? 

 

9. Hur kan företag hantera risken att skada sin image med anledning av negativ WoM som 

sprids via sociala medier? 
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10. Hur anser Ni att marknadsföring genom sociala medier är fördelaktigt i förhållande till 

marknadsföring genom traditionella?  

 

11. Hur stärker marknadsföring via sociala medier relationen mellan ett företag och deras 

konsumenter?  

 

12. Vilket kundvärde kan företag uppnå genom att delta i konversationer via sociala medier?  

 

13. Kan effekterna av marknadsföring via sociala medier mätas och i så fall hur? Hur kan 

företag mäta vinsten av marknadsföring via sociala medier?  

 

14. Tror Ni att modebranschen skiljer sig i sin relationskommunikation till sina kunder 

jämfört med andra branscher? 
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Bilaga 3. Enkätundersökningen via Facebookgrupp med grafiska svar. 

Här följer enkätundersökningen sammanställning. Varje fråga från enkätundersökningen finns 

med innan varje sammanställning. Av 400 utskickade enkäter svarade 106 stycken på 

undersökningen. 

 
Svar från enkätundersökning i grafisk form: 
 

 Kön: 

 
Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %. 

 

 

Ålder: 

 
 

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %. 

 
Hur länge har du varit aktiv med sociala medier? 

   
Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %. 

 
 
 

Man  59 56% 

Kvinna  47 44% 

15-24  38 36% 

25-34  63 59% 

35-44  3 3% 

45-54  2 2% 

0-1 år  1 1% 

2-3 år  21 20% 

4-5 år  30 28% 

6 > år  57 54% 
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Anser Ni det trovärdigt att marknadsföra sig via sociala medier? 

 
Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %. 

 
 

 
Påverkar sociala medier Ert köpbeslut? 

  
 

 
 
 
Anser Ni det trovärdigt att modeföretag marknadsför sig via sociala medier? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja  97 92% 

Nej  9 8% 
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Uppskattar Ni om ett företag är aktivt inom sociala medier? 
 

 
 
 
Anser Ni att sociala medier kan utveckla kundrelationen positivt? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Anser Ni det betydelsefullt att en fysisk butik även har näthandel? 

 
 
Om Ja, på vilket sätt är det betydelsefullt? 

 
 

 

 
Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %. 

 

Känns självklart idag  48 45% 

Ger inspiration  33 31% 

Underlättar köpet (ex 
tidssparande) 

 69 65% 

Anses seriöst  18 17% 

Ger mig valmöjligheter  42 40% 

Other  28 26% 
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I vilken grad influeras Ni av sociala medier (ex Facebookgrupper, Youtube-klipp osv)? 

 
 
Är Ni aktiv genom kommentatorsfält via sociala medier? 

 
 

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta 
kan procentsatsen överstiga 100 %. 

 
 
Har kommentatorsfält någon gång påverkat Ert val av köp? 
 
 

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan 
procentsatsen överstiga 100 %. 

 

 
 
 
 
 

 

Läser för att influeras  41 39% 

Kommenterar gärna själv  19 18% 

Läser bara då jag skall göra ett köp  35 33% 

Nej  28 26% 

Ja, ja blev övertygad att handla  0 0% 

Ja, jag valde att inte handla  0 0% 

Ja, blev negativt influerad men valde att handla 
ändå 

 0 0% 

Läser inte kommentatersfält.  10 9% 

Nej  45 42% 
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Vilka möjligheter anser Ni att sociala medier ger dig som kund?  

 

(Denna sista fråga gav plats för egna åsikter och kommentera sina egna uppfattningar och 

svaren följer här efter.) 

 

- networking 

- Ja kan följa trender och veta var ja ska vända mig när jag handlar! Lycka till!  

- Även om sociala medier ger konsumenterna mer information som ligger till grund för sitt 

köpbeslut kan det även försvåra och förlänga beslutsprocessen då det finns för mycket 

information, både positiv o negativ, tillgänglig. 

- Anser att det finns så mycket skit så att guldkornen är svåra att plocka ut. Därför skippar jag 

helt att titta. 

- framför allt för att inhämta inspiration utan att behöva anstränga sig. Serverat och möjlighet 

att koppla in andra för kommentarer 

- enkelheten med peer review är det bästa med social media 

- Jag som konsument upplever åsikterna om produkten eller tjänsten som mer äkta och 

tillförlitlig. Däremot är jag personligen kritiskt till vem det är som ger informationen eftersom 

jag vet att företag spenderar mycket tid och pengar på att bearbeta sociala medier och 

lagstiftningen gällande att informera läsaren ang vad som är reklam och vad som är 

"informatörens" egna åsikter är väldigt suddig. Alternativt struntar företaget i lagen om nu 

sådana regler finns.   

- Sociala medier ger mig även som kund större makt över företagen eftersom att jag kan 

sprida negativ WoM i mycket större utsträckning. Ofta känns det som att företagen inte inser 

vilken skada en illvillig, hämndlysten och missnöjd kund med kontakter i den sociala 

medievärlden kan göra för skada. 

- Knyta kontakter och bygga ett nätverk, sociala medier väger mer och mer i folks liv. Det är 

viktigt att hålla sig ajour med allt som händer anser jag 

- Jag är personligen relativt negativt inställd till det, men kan inte heller förneka att jag låter 

mig influeras, att det ibland kan vara intressant. Information är alltid positivt så länge det är 

intressant för egen del, att det inte upptar onödig tid. Reklam behöver väl förändras och hitta 

nya kanaler och sociala medier är definitivt ett effektivt instrument, då många spenderar en 

hel del tid där och är ett bra sätt att synas.  

- Sociala Medier skapar direktkanaler gentemot slutkonsument vilket ofta skapar större 

trovärdigthet. Sociala medier i synnerhet bloggar ger utrymme för subjektivitet vilket även det 
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skapar större trovärdighet. Givetvis finns det seriösa och oseriösa bloggare, detta gör att 

kraven på oss slutkonsumneter ökar.  

- Det ger ett seriöst intryck av företaget och man får en känsla av att företaget hänger med i 

den tekniska utvecklingen vilket kan vara avgörande om företaget i fråga har en ung målgrupp 

- Ger en bredd på utbudet samtidigt som valet kan göras helt inviduellt utan någon säljares 

påverkan.  

- För det mesta är jag inte speciellt intresserad av andras åsikter när jag ska handla något 

eftersom jag oftast vet vad jag vill ha om jag ska handla på internet. Men det har ändå hänt att 

jag varit osäker och då tagit hjälp av vad andra har sagt (även om det inte går att lita på till 

hundra procent). 

- får tillgång till mer information. att informationen finns på nätet gör att man kan få mer och 

snabbare info. 

- den ger även en flexibilitet att jämföra med andra företag/produkter/tjänster  

- Möjlighet att titta på produkten innan köp. 

- Jag ser socialt media som ett sätt för företagen att framförallt skapa kundrelationer och få 

nyttig feed-back från både nöjda och missnöjda kunder.  

- Jämförelse av priser.  

- Slipper anpassa sig till vissa tider på dygnet vad gäller inhandlande, men framförallt för att 

finna mer information om varor. Man är inte styrd av affärers öppettider utan kan på egen 

hand ta reda på mycket via nätet. 

- Större valmöjlighet, lättillgänglig information, enkelt att jämföra. 

- Flexibilitet, tidssparande och inspiration. Om en butik även har internetbaserad handel med 

en hemsida som verkligen visar sortimentet kan jag planera mina inköp. Man slipper leta på 

stan, vet redan vad som finns. Kan jämföra priser och om så behövs kan man jämföra kvalitet 

i verkligenheten, men det händer sällan. Kvalitetsavgörandet kan påverkas av vad andra sagt. 

Gillar funktionen som finns på främst klädessajter där det står vad andra som köpte samma 

produkt även köpte. Visst merförsäljning men även inspiration. LYCKA TILL! 

- Är helt färsk, så har inget starkt förhållande ännu. men tror på den personliga vinkeln och 

möjligheterna till WOM-spridning som medierna innebär.  

- I min mening är det mest positiva att man kan få feedback från många olika håll, väldigt 

fort, om en produkt, T.ex ska jag köpa en kamera kan jag genom sociala medier få reda på hur 

bra kameran egentligen är istället för att lita på vad kamerans tillverkare anser.  

- På ett sätt kan det påverka trovärdigheten men det är beroende på vad det är för typ av social 

media. Samtidigt är det ett bra sätt för företag att nå ut till sina kunder snabbt och effektivt. 



 72 

Det känns som att det är på uppsprång i Sverige och att det har slagit genom stort i USA. Jag 

tror det kommer ta lite längre tid här men det kommer nog det med! 

Lycka till med uppsatsen! 

- Kul att se hur mycket uppmärksamhet en produkt får, det blir enkelt att följa trender... 

- Enligt mig saknar social media legitimiteten som marknadsföringsforum. Det är ännu bara 

ett komplement till vanlig media. 

- Kan ge inspiration och en blick över vad som gäller för säsongen. Skappar mest "brand 

awareness" som senare kan vara avgörande vid köp Vilket är en av många viktiga 

kommunikations strategier mot kund.   

- Det ger mig möjlighet att kommunicera med företaget. Jag kan själv välja vilket eller vilka 

företag/organisationer jag vill kommunicera med. Jag väljer vilken information jag vill ha och 

från vem jag vill få den. 

- Även för oss som inte är dataintresserade på mer än basic-nivå. Influenser på många sätt och 

bra för att få bästa priset! 

- Det är ett bra sätt att kunna påverka och kommunicera. 

- Glöm inte Twitter! 

- Man kan shoppa i lugn o ro. Man får inspiration. Smidigt.  

- Snabbare tillgång till nyheter på marknaden 

- Lätt att hitta valmöjligheter. 

- En möjlighet till att få en snabb överblick av marknaden samt att få tillgång till utvärdering 

av en specifik produkt.  

- Jag upplever inte alltid företagens egna websidor och användare inom sociala media som 

speciellt trovärdiga. Däremot använder jag mig gärna av social media för att "kolla upp" olika 

produkter innan köp. När jag nyligen köpte en digital systemkamera sökte jag upp olika 

communitys på internet specialiserade kring kameror för att få synpunkter och feedback på 

märken och modeller innan jag bestämde vilken jag skulle köpa. 

- Det hjälper till att få flera perspektiv på produkter. Speciellt produkter som det inte är så vitt 

sprida så man kan testa dom i butik och/eller som är avsevärt dyrare att köpa i Sverige vilket 

gör att man måste beställa dessa från näthandel från EU och utanför EU. Skillnaden är att 

utanför EU gör man allt för att slippa betala tull, vilket även social medier kan hjälpa en med. 

- För min del har det mest handlat om cyklar och cykelrelaterade produkter eftersom utbudet 

är speciellt kasst i Sverige tillsammans med hög prissättning. Men även när det gäller 

elektronik brukar jag kolla recensioner och då speciellt användarrecensionerna. 
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- Men rekommendationer och kommentarer tror jag kan sänka en näthandlare snabbare än en 

vanlig handlare. Det är inte bara produkten man kollar upp utan även hur seriös näthandlaren 

är och vilka erfarenheter andra har av denna. Så jag tror att det går oerhört snabbt att sänka 

sitt företag om man missköter sig och för dålig cred på forum. Så känner jag, det enda som 

kan få en att chansa lite är att ha en väldigt låg prissättning i jämförelse med andra handlare. 

Så för köp är väl ekvationen att priset är omvänt proportionellt mot handlarens recensioner.  

- Sociala medier anser jag är av stor betydelse i dagens samhälle. För bra produkter och 

tjänster kan denna typ av "marknadsföring" vara mycket effektiv. Jag har själv handlat och 

upptäckt nya märken och företag tack vare social media, finns dessutom produkten att beställa 

på nätet blir det ännu enklare, detta då det endast krävs ett klick. Mycket strategiskt av 

butikerna och dyrt men roligt för mig! 

- web 2.0 är en förutsättning för konsumenten och handels utveckling. Det är viktigt att lära 

sig det så man kan bli en aktiv och vinstbärande del av web 3.0 


