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Abstract 

This thesis centres around relationship creation and relationship management between 

companies and consumers on social media. Today, a vast amount of companies have the 

idea that social media automatically contributes to positive results and strong 

relationships with consumers. However, there are still limited research about social 

media and its actual effects. Therefore, the aim of this thesis is to fill this knowledge 

gap by analyzing two companies, Skånemejerier and Oatly, and their communication 

and interaction with consumers on the social media channel Instagram. This has been 

achieved by a netnographic observation and content analysis of both companies’ 

Instagram account, which have been analyzed with the presented theory. The results 

show that two way-communication, interaction and high engagement are critical factors 

for companies to apply in their work with social media, in order to create stronger  

relationships with consumers. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar relationsskapande och relationshantering mellan företag och 

konsument på sociala medier. Detta baseras på att många företag idag har en 

föreställning om att sociala medier automatiskt bidrar till positiva resultat och starka 

relationer med konsumenter. Samtidigt finns det lite forskning kring dess faktiska utfall. 

Därmed är syftet att fylla detta kunskapsgap genom att analysera två företag, 

Skånemejerier och Oatly, och deras kommunikation samt interaktion med konsumenter 

på sociala mediekanalen Instagram. Detta har genomförts genom en netnografisk 

observation och innehållsanalys av båda företagens Instagramkonton, som har 

analyserats i samband med den presenterade teorin. Resultatet visar på att 

tvåvägskommunikation, interaktion och högt engagemang är viktiga faktorer för företag 

att tillämpa i deras arbete med sociala medier för att skapa starkare relationer med 

konsumenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Strategisk kommunikation, public relations, digital public relations, 

relationer, relationshantering, relationsskapande, sociala medier, Instagram, 

Skånemejerier, Oatly.   

 

Antal tecken inklusive blanksteg: 97 492 



 

 

Förord 

 

 

 

 

 

Denna uppsats är ett kandidatexamensarbete inom strategisk kommunikation vid Lunds 

Universitet. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng. 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Lunds Universitet, Campus Helsingborg och institutionen 

för Strategisk Kommunikation. Tack också till vår handledare Sara von Platen som gett 

oss vägledning under arbetets gång, och bidragit med värdefulla råd och insikter.  

 

 

Vi intygar härmed även att båda författarna till lika stora delar har bidragit till detta 

examensarbete.  

 
 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Introduktion .......................................................................................................................... 1 

1.1 Inledning och problemformulering .................................................................................. 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 2 

1.3 Avgränsning ..................................................................................................................... 3 

1.4 Studieobjekt ...................................................................................................................... 3 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................ 5 

2.1 Meningsskapande kommunikation och relationer ............................................................ 5 

2.2 Relationer genom dialog .................................................................................................. 6 

2.3 Relationer i sociala medier ............................................................................................... 6 

3. Teori ....................................................................................................................................... 8 

3.1 Relationsbegreppet ........................................................................................................... 8 

3.2 Public Relations ................................................................................................................ 9 

3.2.1 Excellensmodellen ................................................................................................... 10 

3.3 Relationshantering .......................................................................................................... 11 

3.4 Digital Public Relations ................................................................................................. 13 

3.5 Sociala medier ................................................................................................................ 13 

3.5.1 Engagemang och relationer i sociala medier ......................................................... 14 

4. Metod ................................................................................................................................... 17 

4.1 Vetenskapliga utgångspunkter ....................................................................................... 17 

4.2 Litteratursökning ............................................................................................................ 18 

4.3 Urval ............................................................................................................................... 18 

4.4 Datainsamling ................................................................................................................. 18 

4.5 Kanal .............................................................................................................................. 19 

4.6 Netnografisk observation ............................................................................................... 20 

4.7 Kvalitativ innehållsanalys .............................................................................................. 20 

4.8 Metodologisk reflektion ................................................................................................. 21 



 

 

5. Analys .................................................................................................................................. 23 

5.1 Beskrivning av företagens Instagramkonton .................................................................. 23 

5.1.1 Skånemejerier - kommunikation .............................................................................. 23 

5.1.2 Skånemejerier - engagemang och interaktion ......................................................... 25 

5.1.3 Oatly - kommunikation ............................................................................................ 27 

5.1.4 Oatly - engagemang och interaktion ....................................................................... 29 

5.2 Relation mellan företag och konsument ......................................................................... 32 

5.3 Kategorisering av relation .............................................................................................. 33 

5.4 Relationens kvalitet ........................................................................................................ 35 

5.5 Kommunikation som verktyg ......................................................................................... 37 

5.6 Relation genom interaktion och engagemang ................................................................ 39 

6. Diskussion och slutsats ....................................................................................................... 42 

6.1 Förslag till framtida forskning ........................................................................................ 45 

Referenser ............................................................................................................................... 46 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 49 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 53 

 



 

 1 

1. Introduktion 

1.1 Inledning och problemformulering 

Goda relationer benämns ofta som grunden för public relations (PR) och 

fadersgestalterna inom området Grunig och Grunig hävdar att: ”relationships are what 

make public relations excellent” (Falkheimer & Heide, 2011, s. 119). Det stora värdet 

av att företag skapar och upprätthåller goda relationer med olika personer, publiker och 

intressenter påpekas allt oftare idag. Relationer har blivit en nyckelkomponent för 

företags arbete med PR och de företag som engagerar sina intressenter och 

kommunicerar med dem regelbundet skapar bättre förutsättningar för att bygga starka 

relationer (Pang m.fl., 2018). Vikten av att bygga och bibehålla en stark relation mellan 

företag och konsument är relevant då kvaliteten på relationer påverkar intressenternas 

perception, bedömning och beteende gentemot företaget (Bruning & Ledingham, 1999).  

Nya typer av media utvecklas snabbt vilket påverkar området PR (Morris & 

Goldsworthy, 2012). Genomslaget av sociala medier har skapat en medierevolution som 

möjliggör för företag och konsumenter att mötas och interagera på nya sätt (Falkheimer 

& Heide, 2015). Dessutom visar statistik från 2014 att 74% av alla internetanvändare 

använder sociala medier (Heggde & Shainesh, 2018). Sociala medier har en stor 

potential inom strategisk kommunikation då det skapar möjlighet till interaktion som 

kan hjälpa professionella att uppnå en symmetrisk kommunikation, vilket benämns som 

idealet inom PR (Falkheimer & Heide, 2015). Sociala medier utmanar den traditionella 

bilden av PR på så sätt att användarna själva kan skapa strategiska budskap och innehåll 

(Falkheimer & Heide, 2011). De positiva konsekvenserna av att använda sociala medier 

i PR är även ökat engagemang och att de i större grad möjliggör skapandet av 

interaktion och relationer (Allagui & Breslow, 2016). Sociala medier har även förändrat 

sättet hur företag är verksamma, vilket har lett till en ökad konkurrens i dessa nya 

viktiga plattformar (Heggde & Shainesh, 2018).  

Detta leder till frågan vad denna utveckling innebär för företag i praktiken. En 

del hävdar att det förenklar för organisationer att påverka sina konsumenter då de 

sociala medierna möjliggör tvåvägskommunikation (Allagui & Breslow, 2016). Det kan 
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även förändra konsumenters förutfattade meningar om ett varumärke och öka dess värde 

(Heggde & Shainesh, 2018). Andra menar att de sociala medierna har lett till att 

organisationer har mist kontrollen över strategiskt kommunikationsarbete (Falkheimer 

& Heide, 2011). Tvåvägskommunikation och interaktivitet i sociala medier har lett till 

ett maktskifte från företag till konsument, vilket har lett till nya utmaningar vid 

relationsskapande och relationshantering för företag (Heggde & Shainesh, 2018). Dock 

finns det ofta en föreställning hos många organisationer att social medier automatiskt 

bidrar till goda relationer och att de inlägg som publiceras kommer uppfattas och tolkas 

precis så som företaget önskar (Falkheimer & Heide, 2011). Denna förhoppning 

grundas förmodligen i visionen om att hitta ett effektivt medium med givna resultat, 

men det finns lite forskning som faktiskt talar om dess utfall (ibid.). Organisationers 

önsketänkande kring de sociala medierna leder oss således in på ett ännu relativt 

outforskat område där kunskapen kring de sociala medierna och vilken betydelse de har 

är begränsad. Få empiriska studier på detta ämne talar dessutom om vilken betydelse 

dessa nya medier har för relationsskapande och relationshantering mellan företag och 

konsument.  

För att undersöka vilken betydelse strategisk kommunikation i sociala medier 

har för relationsskapande och relationshantering mellan företag och konsument kommer 

två företag att studeras, Skånemejerier och Oatly. Dessa två företag är verksamma inom 

livsmedelsbranschen men kommunicerar på olika sätt i sina sociala medier, i detta fall 

kanalen Instagram. Detta betyder att engagemang och interaktion mellan företagen och 

konsumenter ser olika ut. Med denna bakgrund har studien som avsikt att undersöka 

dessa två företag och deras kommunikation på Instagram, samt vilken betydelse det har 

för relationsskapande och relationshantering med konsumenter. Detta leder således in på 

studiens fokus och motiverar följande syfte och frågeställningar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur företag, i detta fall 

Skånemejerier och Oatly, kommunicerar med konsumenter via sociala mediekanalen 

Instagram. I syftet ingår även att studera interaktionen mellan företag och konsument 

för att se vilka konsekvenser detta har för att skapa och hantera relationer mellan 

parterna. 
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Studiens frågeställningar är därmed som följer:  

• Hur ser kommunikationen ut mellan företag och konsument på Instagram?  

• På vilka sätt kan denna kommunikation bidra till relationsskapande och 

relationshantering?  

1.3 Avgränsning  

Studien fokuserar på att skapa förståelse och kunskap om fenomenet relationsskapande 

och relationshantering mellan företag och konsument i sociala medier. Studien har 

avgränsats till att endast studera Instagram som social mediekanal med anledning att få 

studier tidigare har analyserat denna kanal. Det bedömdes även att rikligt material skulle 

vara möjligt att samla in från denna plattform. Det ansågs även fördelaktigt att det är en 

global informationskanal med över 800 miljoner användare, eftersom Instagram därmed 

är en viktig plattform för företag att befinna sig i (Instagram, 2018). Studien har även 

avgränsats till att fokusera på de två valda företagen Skånemejerier och Oatly. Detta val 

gjordes med anledning att få insikt i mer än ett företag inom samma bransch för att 

enklare generalisera resultaten. Det sågs även som fördelaktigt att utföra någon form av 

jämförelse i analysen och två företag bedömdes därmed som ett bra omfång. 

Genomgående benämns företagens följare på Instagram som konsumenter i studien. 

1.4  Studieobjekt 

Studien fokuserar på företagen Skånemejerier och Oatly. Skånemejerier grundades 1964 

och är ett företag som producerar mejeriprodukter (Skånemejerier, 2018). Företaget har 

sitt huvudkontor i Malmö och har omkring 400 mjölkgårdar runtom i sydskåne. Sedan 

2012 ingår Skånemejerier i mejerigruppen Groupe Lactalis (ibid.). Oatly är ett företag 

som grundades på 90-talet med grundidén att producera plantbaserade produkter (Oatly, 

2018). Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och produktion i Landskrona, och 

varumärket Oatly finns i fler än 20 olika länder i Europa och Asien (ibid.). De företag 

som valts till studieobjekt är båda verksamma inom livsmedelsindustrin. 

Livsmedelsbranschen ansågs vara intressant då den är en av Sveriges viktigaste 

industribranscher och fyller viktiga funktioner ur ett ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt perspektiv (Miljönytta, 2018). Viktiga frågor inom livsmedelsindustrin handlar 

idag om miljö och hållbar utveckling, och mejeriprodukter är bland annat en sektor som 



 

 4 

väckt stora diskussioner. Gällande mejeriprodukter handlar diskussionen vanligtvis om 

ifrågasättande kring mjölkens påverkan på miljö och hälsa (ibid.). Mejeriprodukter har 

således blivit något som engagerar många konsumenter. I takt med detta har det 

utvecklas nya produktlösningar som marknadsför sig som mer miljömedvetna än 

traditionella mejeriprodukter (Fuentes & Fuentes, 2017). Bland annat plantbaserade 

veganska alternativ har blivit allt mer populära, exempelvis Oatly som producerar denna 

typ av produkt (ibid.).  

Därmed representerar Skånemejerier och Oatly olika typer av företag eftersom 

Oatly är ett yngre företag som endast producerar och säljer plantbaserade produkter, 

medan Skånemejerier är ett äldre företag som är inriktade på mejeriprodukter. Det 

ansågs därmed intressant att studera dessa två företag eftersom de båda befinner sig 

inom samma bransch, men samtidigt skiljer sig åt på vissa sätt. En annan motivering till 

de valda studieobjekten är dels företagens tillgänglighet på Instagram och att båda 

företagen har varit aktiva på kanalen under en längre tid vilket ledde till bra 

förutsättningar till datainsamlingen. I studien benämns studieobjekten som företag.  
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2. Tidigare forskning 

Denna del lyfter tidigare studier och forskning inom området som ligger till grund för 

denna studie. Studierna relaterar till strategisk kommunikation och berör 

meningsskapande, relationer genom dialog och relationer genom sociala medier.  

2.1 Meningsskapande kommunikation och relationer 

Heide m.fl. (2012) menar att i takt med att PR handlar alltmer om ett ömsesidigt 

beroende mellan organisationer och intressenter, har även synen på kommunikation 

förändrats. Från den dominerande transmissionssynen på kommunikation, till den mer 

meningsskapande. Denna handlar om att parterna som kommunicerar diskuterar och 

lyssnar på varandra för att bilda en gemensam uppfattning (ibid.). Att skapa relationer 

och upprätthålla dem handlar således om att kommunicera. Falkheimer och Heide 

(2011) menar samtidigt att en del kommunikatörer än idag är fast i transmissionssynen 

på kommunikation och relationer. Detta grundas i den traditionella 

masskommunikationen som strävar efter att i första hand sprida information. För att 

kommunikatörer ska kunna skapa ömsesidiga relationer krävs därmed att de ändrar sitt 

sätt att kommunicera, från massmedierad till en mer interpersonell kommunikation 

(ibid.). Möjligheterna till detta menar författarna underlättas av den ökade 

användningen av sociala medier och annan kommunikationsteknik. Sociala medier 

möjliggör för företag att bilda gemenskaper kring produkter och varumärken (ibid.). 

Samtidigt riskerar företag att förlora fullständig kontroll över medierna eftersom 

konsumenter får allt större inflytande (O’Brien, 2011). I de sociala medierna går 

konsumenterna från att ha en passiv roll till att vara en aktiv grupp som styr vem de ska 

interagera med. Därför måste företag förmedla sådant som passar konsumenten och vara 

beredda på att konsumenten kan uttrycka sitt missnöje (ibid.). 
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2.2 Relationer genom dialog 

I takt med att PR fokuserar allt mer på relationsskapande har organisationers dialog med 

sina intressenter blivit avgörande (Pang m.fl., 2018). Forskning visar att de 

organisationer som aktivt kommunicerar med sina intressenter bygger starkare 

relationer. Grunden är att det ska finnas ett gemensamt utbyte mellan organisationer och 

konsumenter, vilket kallas dialogisk kommunikation (eng. dialogic communication). 

Den dialogiska kommunikationen handlar om organisationers strävan efter att skapa en 

öppen, ärlig och etisk relation med intressenterna vilket i sin tur kräver att 

organisationen lyssnar och anpassar sig efter intressenternas behov (ibid.). Den ökade 

användningen av interaktiva och sociala plattformar såsom Facebook, Twitter, bloggar 

med flera, innebär en del utmaningar för organisationer och deras möjlighet till 

dialogisk kommunikation. Organisationer har allt fler digitala verktyg till sin hjälp, men 

samtidigt råder det en osäkerhet kring hur dessa plattformar bidrar till meningsfulla 

dialoger och upprätthåller relationer. Många organisationer är idag medvetna om 

betydelsen av sociala medier för att skapa relationer med sina konsumenter, men få 

utnyttjar däremot dess fulla potential (ibid.).  

2.3 Relationer i sociala medier 

Sociala medier erbjuder flera fördelar för företag men huvudsyftet är att skapa nya 

relationer samt stärka tidigare genom att engagera konsumenter och skapa utrymme för 

interaktion och konversation (Dateling & Bick, 2013). Sociala mediers syfte är att föra 

människor närmare varandra och fokus ligger på personlig interaktion. Därmed bör 

sociala medier inte ses som en kanal för marknadsföring genom envägskommunikation, 

utan bör användas för att skapa långsiktiga relationer med konsumenter (ibid.). 

Forskning visar att interaktiva kanaler kan producera personliga relationer mellan 

företag och användare, vilket oftast skapar positiva attityder gentemot företaget 

(Falkheimer & Heide, 2015). Företag kan även använda sociala medier för att lyssna på 

konsumenter och därmed skapa relationer med dessa (Weiderhold, 2012). Tidigare 

forskning påstår att företag går från kommunikation till relationshantering, särskilt 

gällande PR-aktiviteter där det är fokus på relationer mellan företag och konsumenter 

(ibid.).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att den tidigare forskningen inom området 

visar på att synen på kommunikation har förändrats och att huvudfokus idag ligger på 
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att skapa ett ömsesidigt beroende mellan parterna. Det framkommer även att vikten av 

dialog ökat vilket ställer högre krav på organisationer. Den traditionella 

transmissionssynen på kommunikation är inte längre aktuell, utan syftet för 

organisationer är numera att skapa interaktion och konversation. Samtidigt verkar det 

som att praktiker inte förändrat sitt sätt att kommunicera i praktiken. En förklaring till 

detta kan vara den utvecklade kommunikationstekniken, som verkar bidra till en ökad  

osäkerhet hos organisationer kring hur den ska tillämpas.  
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3. Teori 

Denna del redogör för det teoretiska ramverket som ligger till grund för att besvara 

studiens syfte och frågeställning. Kapitlet behandlar de begrepp, teorier och modeller 

som senare används i analysen av det empiriska materialet. Fokus ligger på relationer, 

public relations, digital public relations, relationshantering och sociala medier.  

3.1 Relationsbegreppet  

Det finns ett flertal definitioner av begreppet “relation” och denna studie utgår från 

följande: relationer uppstår när människor är förenade på något sätt, exempelvis genom 

att vara del i en familj eller annan gruppering, genom arbete, intresse eller andra sociala 

sammanhang (Falkheimer & Heide, 2011). Relationer uppstår med anledning av att 

människor är ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå gemensamma mål såsom 

att tillverka produkter, gå med vinst eller gå igenom en förändring (ibid.). Detta går 

även i linje med Ledinghams (2003, p. 184) definition av begreppet relation: “the state 

which exists between an organization and its key publics in which the actions of either 

can impact the economic, social, cultural or political well being of the other”. Dessa 

definitioner av begreppet relation ansågs lämpliga för studiens syfte samt att de passar 

väl ihop med resterande teori.   

Falkheimer & Heide (2011) beskriver att i varje relation finns det ett ”kontrakt” 

som reglerar relationen. Kontraktet skrivs kontinuerligt om och grundas hela tiden i den 

senaste interaktionen. Om deltagarna i en relation exempelvis blir oense kommer 

kontraktet skrivas om och därmed blir också förutsättningarna och kvaliteten för 

relationen förändrad. Vidare är fundamentet för en relations existens att det finns en 

ömsesidig fördel, vilket innebär att om endast en organisations behov tillfredsställs 

existerar inte heller en relation (ibid.). Kvaliteten på relationen skapas och upprätthålls 

genom kommunikation och arbetet med PR är således ett viktigt strategiskt hjälpmedel 

för att hantera relationen (ibid.). Kvaliteten på relationen bestäms enligt Coombs och 

Heath (2006) genom följande dimensioner: förtroende, trovärdighet, närhet, likhet, 

omedelbarhet, överenskommelse, noggrannhet, gemensamt intresse, relationshistoria.  
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Bruning och Ledingham (1999) har utvecklat en skala för att mäta relationen 

mellan en organisation och dess publik. De menar att det finns dels tre olika indelningar 

av relationer. Den första är personliga relationer som handlar om organisationen skapar 

en känsla av förtroende och personligt engagemang gentemot intressenterna. Den andra 

är professionella relationer som handlar om att organisationen erbjuder tjänster på ett 

professionellt sätt och möter intressenternas krav. Den tredje och sista är 

gemenskapsrelationer som handlar om att organisationen är öppen om sina 

framtidsplaner och att de aktivt arbetar på att utveckla gemenskaperna, samt de sociala 

och ekonomiska förutsättningarna för gemenskaperna (ibid.). Forskarna menar att 

kvaliteten av dessa olika relationer påverkar intressenternas perception, bedömning och 

beteende gentemot organisationen. Genom att skapa förståelse kring relationsbegreppet 

samt hur en relation kan mätas, ämnar studien att reda ut hur företag kan skapa 

meningsfulla relationer med sina intressenter. Detta görs vanligtvis genom public 

relations vilket redogörs i nästkommande del (ibid.).  

3.2 Public Relations 

Falkheimer & Heide (2011, s. 13) definierar strategisk kommunikation på följande sätt: 

“En organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål”. 

Forskningsfältet PR är en viktig pelare inom strategisk kommunikation och handlar i 

grunden om hur organisationer skapar meningsfulla och fördelaktiga relationer med sina 

intressenter (ibid.). Historiskt sett har PR haft mycket likheter med journalistiken och 

fokus låg tidigare på att skapa publicitet genom press och media (Ledingham, 2003). 

Numera handlar PR alltmer om relationen mellan organisationer och intressenter, både i 

praktiken och inom forskning (ibid.). I takt med detta har relationshantering (eng. 

relationship management) blivit en viktig del inom fältet, ett begrepp som återkommer 

senare i den teoretiska referensramen. Ledingham (2003, s. 184) som är en 

framträdande forskare inom PR definierar begreppet på följande vis: “public relations is 

the effective and efficient management of organization-public relationships, based on 

common interests and shared goals, over time, to engender mutual understanding and 

mutual benefit”. Denna syn på PR som lägger fokus på relationer, gemensamma 

intressen och gemensamma fördelar mellan organisationer och deras intressenter ligger 

som grund i denna studie. För att förstå denna utveckling av PR ytterligare presenteras 

en modell inom fältet nedan.    
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3.2.1 Excellensmodellen 

Mycket av den internationella PR-forskningen präglas av James Grunig och Todd Hunts 

PR-modeller (Larsson, 2002). Många av dessa modeller utvecklades i samband med ett 

forskningsprojekt som kallades Excellens-projektet, som strävade efter att besvara hur 

och varför PR har ett värde för organisationer. För att göra det utvecklades fem 

modeller: publicitetsmodellen, publik-informationsmodellen, tvåvägs-asymmetriska 

modellen, tvåvägs-symmetriska modellen och excellensmodellen (ibid.). 

Excellensmodellen (figur 1) som står i fokus i denna studie anses vara en kombination 

av den tvåvägs-symmetriska modellen och den tvåvägs-asymmetriska modellen. I den 

tvåvägs-asymmetriska modellen använder utövare medel för att få reda på vad som 

fungerar för att övertala intressenterna till att tycka och göra på ett visst sätt, medan den 

tvåvägs-symmetriska modellen bygger på att använda dialog för att båda parterna ska få 

reda på idéer, attityder och beteenden från både organisationen och dess publik (ibid.). 

Excellensmodellen bygger på att finna en balans mellan symmetri och asymmetri då det 

finns en så kallad “win-win-zon” där både organisationen och dess publik blir nöjda 

med kommunikationsprocessen (ibid.). Forskning visar att den tvåvägs-symmetriska 

modellen gör organisationer mer effektiva genom att den når mål på bästa sätt, samt att 

modellen är det mest etiska tillvägagångssättet inom PR (Dozier & Grunig, 1992). Den 

etiska aspekten grundas i att båda parter får sina röster hörda via symmetrisk 

kommunikation, vilket gör den principiellt sett mer jämställd (ibid.).  

Modellens utgångspunkt är att både organisationen och dess intressenter ska 

vara samarbetsvilliga och kunna hitta gemensamma lösningar trots deras 

meningsskiljaktigheter (Larsson, 2002). Den symmetriska kommunikationen är således 

idealet inom PR där både sändare och mottagare tar hänsyn till varandras argument och 

är villiga att ändra ståndpunkt. Kommunikationen bör även vara jämlik genom att 

parterna kommunicerar med samma förutsättningar och är intresserade av varandras 

åsikter (ibid.). De problem som kan uppstå i modellen är då det finns flera olika åsikter 

att ta hänsyn till, eller motstridande åsikter intressenterna emellan (Falkheimer & Heide, 

2011). Samtidigt har organisationer som arbetar med PR utifrån excellensmodellen 

ökade förutsättningar för att skapa långvariga relationer med sina intressenter (ibid.). 

Utifrån detta blir det intressant att applicera modellen på empirin i denna studie med 

anledning att urskilja huruvida studieobjekten arbetar med kommunikation och PR 

enligt modellens principer.  
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Den kritik som kan riktas mot modellen handlar om den symmetri som Grunig 

menar är idealet (Larsson, 2002). Kritiker menar att detta synsätt inte tar hänsyn till de 

maktstrukturer som finns i samhället och i varje enskild organisation. Företag och 

organisationer har en auktoritär position gentemot allmänheten, vilket därmed minskar 

deras möjligheter till att göra sig hörda på ett balanserat sätt. Grunig försvarar sitt 

perspektiv och hävdar att det inte alls är självklart att organisationer har mer makt att 

påverka än omgivningen, och att motliggande makt ofta glöms bort (ibid.). I enighet 

med Grunigs argument blir de sociala medierna relevanta eftersom de möjliggör kanaler 

för tvåvägskommunikation och direkt interaktion mellan organisationer och deras 

intressenter, vilket gör att allmänheten numera har större chans att få sin röst hörd. I takt 

med detta har det samtidigt blivit allt mer komplext för organisationer att styra 

relationen med sina konsumenter (ibid.). Relationshantering och relationsbevarande 

strategier har således blivit en signifikant utveckling inom PR vilket redogörs för i 

följande avsnitt.  

 
Figur 1. Illustration av Excellensmodellen, hämtad i Larsson (2002).  

 

3.3 Relationshantering 

Grunden i organisationers PR är att skapa meningsfulla och fördelaktiga relationer med 

sina intressenter. Detta görs vanligtvis genom det som kallas relationshantering (eng. 

relationship management). Forskning i ämnet understryker att ömsesidiga fördelar för 
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organisationer och intressenter är den viktigaste indikatorn för framgångsrik 

relationshantering (Falkheimer & Heide, 2011). Bland annat Ledingham (2003, s. 181) 

hävdar: “the relationship management perspective holds that public relations balances 

the interests of organizations and publics through the management of organization-

public relationships”. Det alltmer dominerande perspektivet relationshantering tyder på 

en avgörande förändring inom PR (Ledingham, 2006). Från att huvudfokus varit att 

skapa kvantitet av innehåll och publicitet i massmedia, till att utvärdera organisationens 

PR-insatser och hur de påverkar intressenterna som de ämnar att interagera med. Det 

betyder att fokus inte längre ligger på kommunikationen i sig, utan istället står relationer 

i fokus. Kommunikationen fungerar istället som ett verktyg för att initiera, vårda och 

underhålla relationen mellan organisationer och dess intressenter, och värdet av 

kommunikationen ligger således i huruvida den bidrar till att stärka kvaliteten av 

relationen (ibid.).  

I takt med detta menar Ki och Hon (2009) att det blivit allt viktigare att 

identifiera relationsbevarande strategier som används av yrkesutövare för att skapa 

bättre relationer med sina konsumenter. Strategierna bör implementeras i 

organisationernas dagliga kommunikationsarbete. De strategier som medför största 

möjlighet till goda relationer är tillgång (eng. access), som handlar om vilka kanaler 

som organisationen erbjuder, vilka möjliggör att parterna kan kommunicera med 

varandra. Genom att möjliggöra kommunikationskanaler, kan parterna enklare 

interagera med varandra. Möjligheterna till detta har utvecklats till stor del i takt med 

utvecklingen av interaktiva digitala medier. Positivitet (eng. positivity), individens 

bidrag till att skapa och underhålla goda och trivsamma relationer. Grunden till detta är 

att det förs en artig och lämplig kommunikation mellan parterna där kritik undviks och 

feedback uppmuntras. Öppenhet och avslöjande (eng. openness and disclosure), som 

handlar om organisationens öppenhet angående att diskutera känslor och åsikter kring 

relationen, samt organisationens vilja att dela information som kan påverka dess 

intressenter. Dela uppgifter (eng. sharing tasks), som handlar om det gemensamma 

ansvaret kring att adressera funderingar samt lösa problem som påverkar relationen. 

Nätverkande (eng. networking), organisationens vilja till att skapa relationer med 

strategiskt viktiga grupper eller intressenter. Försäkran (eng. assurances), som handlar 

om de insatser som görs mellan individer för att försäkra vikten av deras relation. Denna 

strategi är viktig för att skapa engagemang mellan parterna i relationen (ibid.). Den 
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digitala utvecklingen har även haft en påverkan på relationsskapande och 

relationshantering, och utvecklas därmed ytterligare i följande del.  

3.4 Digital Public Relations 

Nya typer av media utvecklas snabbt vilket påverkar området PR (Morris & 

Goldsworthy, 2012). Digital PR handlar om att använda nya medier för att uppnå målet 

med PR vilket är att skapa tvåvägskommunikation. Nya medier och primärt sociala 

medier, är positivt för snävsänding (eng. narrowcasting) eftersom det är enklare att nå 

ut till rätt målgrupp (ibid.). Tidigare har konkurrensen varit hård bland företag som vill 

nå ut till målgrupper via begränsade mediekanaler, och därför innebär sociala medier en 

möjlighet för företag att själva kommunicera med sina målgrupper. Nackdelen är att 

företaget kan förlora trovärdigheten med “third party endorsement”, att någon annan 

säger att företaget är bra (ibid.). Fördelarna är istället direkt interaktivitet. Samtidigt är 

digital PR ett relativt outforskat område där företag ännu inte vet vilka risker eller 

möjligheter som väntar dem. Några av de fördelar som hittills har konstaterats med den 

digitala världen är: snabbare och billigare kontakt med media, möjligheten att nischa sig 

och nå ut till sin målgrupp snabbt och effektivt, möjligheten till tvåvägskommunikation 

med konsumenter och journalister samt data som presenterar information och insikter 

om konsumenter, vad som är aktuellt med mera (ibid.).  

När ett företag vill engagera och kommunicera med konsumenter på digitala 

medier behöver de följa några grundprinciper med sin kommunikation (Morris & 

Goldsworthy, 2012): den bör vara öppen och transparent, den bör vara i ett passande 

språk för sociala medier och inte för formellt, den bör när det är möjligt erbjuda något 

speciellt och exklusivt, den bör erbjuda interaktivitet, digitala nätverk eller grupper ska 

involvera dialoger och inte monologer och det bör finnas en möjlighet till att konversera 

och samtala (ibid.). Studien lägger fokus kring relationer i sociala medier, vilket gör det 

relevant att förstå dessa kanaler mer ingående och en djupare förklaring av dessa följer 

därmed nedan.  

3.5 Sociala medier  

Genomslaget av sociala medier har lett till en ny mediarevolution (Falkheimer & Heide, 

2015). Fyra faktorer kan förklara vikten av det sociala via sociala medier. Det första är 
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uppkomsten av användargenererat innehåll där gränsen mellan professionellt och 

användarbaserat innehåll suddas ut. Det andra är att användningen av sociala medier 

baseras på hur användarna samlar in informationen som de är intresserade av, istället för 

att information sänds ut genom traditionella medier. Det tredje är att användarna har 

friheten att producera sin egen historia genom att själva välja vem de vill följa och se 

innehåll från. Det fjärde är att sociala interaktioner utvecklas kring innehållet. 

Interaktioner genom användares möjlighet att kommentera, gilla eller ge ett omdöme är 

nyckeln till framgång i sociala medier (ibid.). Sociala medier materialiserar 

förändringen från ett transmissionsperspektiv till ett “co-creational” perspektiv där 

användare skapar och delar sina åsikter (Coombs m.fl., 2016). Sociala medier har även 

en stor potential inom strategisk kommunikation eftersom det främjar både envägs- och 

tvåvägskommunikation samt att det både kan användas för interpersonell och 

masskommunikation (Falkheimer & Heide, 2015).  

Andra karaktärsdrag för sociala medier är koncept som transparens, autencitet, 

konversation och engagemang (Coombs m.fl., 2016). Sociala medier som kanal 

karaktäriseras av deltagande (eng. participation), sociala medier uppmuntrar bidrag och 

feedback från alla som är intresserade. Öppenhet (eng. openness), majoriteten av sociala 

mediekonton är öppna för feedback och deltagande. Konversation (eng. conversation), 

medan traditionell media handlar om “broadcasting” och envägskommunikation handlar 

sociala medier om tvåvägskommunikation, att kommunicera med sin publik. 

Gemenskap (eng. community), sociala medier tillåter grupper att formas samt att 

kommunicera om gemensamma intressen. Samhörighet (eng. connectedness), 

majoriteten av sociala medier strävar efter att skapa samhörighet via länkar och att 

kombinera olika typer av medier på samma plats (ibid.). Precis som beskrivits ovan 

bidrar sociala medier till nya plattformar där organisationer och deras intressenter kan 

mötas och kommunicera, vilket i sin tur öppnar upp för möjligheter till 

relationsskapande (ibid.). Samtidigt har det visat sig att engagemang är en viktig faktor 

gällande just relationer i sociala medier vilket redogörs för nedan.  

3.5.1 Engagemang och relationer i sociala medier  

Det finns olika grader av engagemang hos konsumenter på sociala medier, exempelvis 

menar Malthouse m.fl. (2013) att låg grad är när en konsument “gillar” ett inlägg medan 

hög nivå är när konsumenten kommenterar ett inlägg. Malthouse m.fl. (2013) har även 
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utvecklat en modell som visar att nivån av engagemang är direkt kopplat till och 

påverkar relationsskapandet. I denna modell finns tre faser att ha i åtanke när ett företag 

studerar konsumenter i sociala medier: det primära är att skapa nya konsumenter, det 

sekundära är att bibehålla existerande konsumenter och det sista steget är att avsluta 

relationer med existerande konsumenter (ibid.). Nedan presenteras relationsskapande 

och relationshantering för respektive lågt och högt engagerade konsumenter då det är 

relevanta delar till följande analys.  

Relationsskapande vid lågt engagerade konsumenter handlar om att kunder med 

lågt engagemang konsumerar endast informationen från företaget och möjligtvis 

interagerar genom att “gilla” inlägget (Malthouse m.fl., 2013). Denna typ av handling 

kan hjälpa företag att skapa medvetenhet och förändra attityder hos framtida kunder, 

och därigenom bidra till relationsskapande med nya kunder. Dock utnyttjar inte dessa 

aktiviteter sociala mediers interaktivitet och leder inte aktivt till att kunderna stöttar 

företagets marknadsföringsaktiviteter. Relationshantering vid lågt engagerade 

konsumenter handlar om att företag kan använda sociala medier för att hantera och 

upprätthålla relationer med kunder. Företags sidor på sociala medier har visats sig vara 

effektiva vid varumärkesvärdering bland kunder som “gillar” företaget, denna typ av 

kanal är beroende av kundernas engagemang (ibid.). 

Relationsskapande och relationshantering vid högt engagerade konsumenter 

handlar om att då kunder är mer engagerade i ett företag genom sociala medier, har inte 

längre företaget full kontroll över kommunikationen som exponeras (Malthouse m.fl., 

2013). Exempelvis tar vanligtvis konsumenter med lågt engagemang endast till sig 

information, medan medan högt engagerade väljer att kommentera ny information. Vid 

högt engagerade konsumenter kan inte relationsskapande och relationshantering 

separeras. Att koordinera mellan relationsskapande och relationshantering kan vara en 

utmaning för företaget på kort sikt då det öppnar upp för tvåvägskommunikation med 

eventuell kritik, men långsiktigt kan det förbättra kundnöjdhet, lojalitet och lönsamhet 

(ibid.).  

Sammanfattning 

I det teoretiska ramverket framkommer att då begreppet relation diskuteras benämns 

ofta de ömsesidiga fördelarna mellan parterna, samt vikten av interaktion och 

symmetrisk kommunikation. Ömsesidiga fördelar nämns som ett fundament för 
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relationer, men även grunden i att skapa god kvalitet i relationen. För att lyckas med 

detta konstateras att kommunikationen är viktig och att PR kan användas som ett 

strategiskt verktyg. Teorier om PR går därmed hand i hand med de definitioner som 

finns angående relationsbegreppet. Däremot är det inte de traditionella teorierna om PR 

som är aktuella, utan istället är de senare som har likheter med det som kallas 

relationshantering. Återigen är grunden ömsesidiga fördelar, och här handlar det om 

relationen mellan organisationer och dess konsumenter. I takt med utvecklingen av nya 

medier har det som benämns som digital PR vuxit fram. Digital PR medför både för- 

och nackdelar för organisationen, och för många är det fortfarande inte tydligt vilka 

risker och möjligheter den innebär. Det som skiljer digital PR från vanlig, är att direkt 

interaktivitet ligger i fokus istället för “third party endorsement”. Detta har i sin tur lett 

till nya krav på organisationers kommunikation och deras arbete med PR för att kunna 

nå ut till sina konsumenter.  
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4. Metod 

Denna del presenterar de metoder som används i studien för att samla in och analysera 

det empiriska materialet. Kapitlet behandlar vetenskapliga utgångspunkter, urval samt 

datainsamling, metodbeskrivning, metodologisk reflektion samt de etiska 

ställningstaganden som tagits i åtanke i denna studie.  

4.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

Den ontologiska utgångspunkten i denna studie grundas i ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt, vilket kännetecknas av att verkligheten ses som socialt konstruerad. Detta 

synsätt lägger vikt vid interaktioner, och att det är genom dessa som mening och sociala 

strukturer skapas (Bryman, 2012). Studiens syfte är att undersöka beteenden och 

relationer vilka skapas genom interaktioner, vilket gör det relevant att utgå från detta 

synsätt. Den epistemologiska utgångspunkten i studien grundas i ett interpretativistiskt 

synsätt vilket lägger fokus på människors uppfattningar och tolkningar av verkligheten 

(ibid.). Detta perspektiv ansågs därmed lämpligt eftersom studien bygger på en 

konstruktion av författarnas egna uppfattningar och tolkningar. Viktigt att notera är att 

eftersom kunskapen nås genom subjektiv tolkning kan resultaten samtidigt vara svåra 

att generalisera. Därmed finns en medvetenhet kring detta och de tolkningar som gjorts i 

studien är genomgående förankrade i teori och forskning för att skapa en trovärdig 

kunskapsproduktion.  

De metoder som användes för att samla in och analysera empirin var netnografi 

och innehållsanalys, vilka är av kvalitativ form. Detta i sin tur ledde till en induktiv 

undersökningsansats vilket innebär att det empiriska materialet analyserades mot 

befintliga teorier, för att sedan kunna utveckla och skapa ny kunskap (Bryman, 2012). 

Vidare lägger kvalitativa metoder vikt vid att förklara hur människor tolkar och 

återskapar den sociala världen, och denna typ av metod ansågs därmed vara mest 

lämplig till studiens forskningsfrågor.  
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4.2 Litteratursökning 

Den utförda litteratursökningen genomfördes i den akademiska databasen Lubsearch 

samt bibliotekskatalogen Lovisa. För att hitta relevant forskning användes sökord 

såsom: public relations, social media, social media use, Instagram, relation, 

relationship, relationship management och communication. Sökorden användes på 

engelska i olika kombinationer, med anledning att maximera sökresultaten. Därefter 

valdes de artiklar och litteratur som ansågs mest relevanta för studien. 

4.3 Urval  

I studien har ett strategiskt urval utförts vilket är en metod som bör inledas med att 

“skugga” företaget eller företagen i fråga för att säkerställa att relevant information 

finns att hämta (Alvehus, 2013). Därmed inleddes arbetet med att välja ut två företag till 

studieobjekt, vilket gjordes utifrån ett flertal förutbestämda kriterier. Det ansågs vara av 

vikt att det var svenska företag som befinner sig i samma eller liknande bransch på 

svenska marknaden eftersom denna utgångspunkt möjliggjorde en mer rättvis 

jämförelse. De skulle även vara aktiva på Instagram och ha funnits i kanalen minst ett 

år. Utifrån dessa kriterier ansågs Skånemejerier och Oatly som lämpliga studieobjekt. 

Urvalsprocessen fortlöpte därefter med att betrakta företagens Instagramkonton för att 

ta reda på om det innehåll som återfanns där skulle kunna bidra med värdefull empiri 

för att besvara studiens forskningsfrågor. Detta fastställdes och studiens datainsamling 

kunde därefter påbörjas.  

4.4 Datainsamling 

Datainsamling har skett genom en noggrann genomgång och förundersökning av 

studieobjektens Instagramkonton. Efter att ha studerat företagens konton som en helhet 

valdes 25 inlägg från respektive företag vilket resulterade i 50 inlägg totalt. Dessa 

inlägg var publicerade mellan 17 november 2017 till 3 april 2018. Inläggen sparades ner 

som skärmbilder där varje inläggs bild, bildtext och gilla-markeringar inkluderats (se 

bilaga 1 & 2 för exempel). Dessa inlägg inkluderade 2683 kommentarer totalt, vilka 

lästes igenom och sammanfattades genom att plocka ut de som ansågs mest relevanta 

för studien. Datan samlades in den 11 och 12 april 2018 och sparades då ner genom 

skärmdumpar och dokumentation. Detta eftersom företagen har möjlighet att gå in på 
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redan publicerade inlägg och ändra, samt att konsumenter kan fortsätta att kommentera 

och gilla inlägg. Materialet sparades även ner av anledning för att göra det möjligt att 

undersöka den insamlade datan kontinuerligt i dess ursprungliga form. 

De 50 utvalda inläggen samlades in med vetskapen att de eventuellt skulle 

behöva utökas i efterhand för att samla tillräckligt med innehåll. När materialet därefter 

granskades framkom dock att de utvalda inläggen var tillräckliga för att uppnå 

informationsmättnad. Den insamlade empirin var även tillräcklig för att kunna besvara 

studiens frågeställningar eftersom det framkom återkommande mönster, och 

datainsamlingen begränsades därmed till dessa inlägg. Under den netnografiska 

processen fördes fältanteckningar kontinuerligt för att dokumentera innehållet och de 

reflektioner som gjordes under tiden. Utifrån detta kunde sedan datan kategoriseras, 

samt mönster och teman identifieras. Därefter har materialet som ansågs mest relevant 

och representativt presenterats i analysen som direktcitat. Efter den huvudsakliga 

datainsamlingen har företagens Instagramkonton fortsatt att observeras, med anledning 

att bekräfta att det insamlande materialet stämmer överens med deras inlägg som 

publicerats efteråt, vilket författarna i studien bedömt att de gjort.  

4.5 Kanal 

Den sociala mediekanal som valts att fokusera på i studien är Instagram. Instagram är en 

plattform där användaren kan redigera, lägga upp och dela bilder samt filmer, 

tillsammans med en kortare bildtext (Russmann & Svensson, 2016). På Instagram har 

användarna ett konto där bilder och filmer läggs upp, och detta konto kan i sin tur andra 

användare välja att följa. Följaren får uppdateringar om när andra användare lagt upp 

något på sitt konto, och har möjlighet att interaktivt reagera genom att gilla, dela och 

kommentera innehållet (ibid.). Valet av Instagram som kanal grundar sig i att 

plattformen är en av de största sociala mediekanalerna som finns idag och ligger i topp 

gällande antal användare och mängden tid som användarna spenderar i kanalen. 

Plattformar som fokuserar kring både bilder, filmer och text är också något som 

generellt ökar (ibid.). Därmed ansågs Instagram som ett intressant studieobjekt.  
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4.6 Netnografisk observation 

I studien används netnografi som insamlingsmetod, vilken är utvecklad och anpassad 

för att undersöka konsumentgemenskaper och konsumentbeteende på internet (Eksell & 

Thelander, 2014). Netnografi är en kvalitativ och tolkande forskningsmetod som passar 

väl för att studera och förstå internetbaserad kommunikation och dess implikation för 

organisationers kommunikation (ibid.). Dessa egenskaper gör metoden relevant att 

tillämpa för att observera studieobjektens Instagramkonton och för att skapa förståelse 

för hur företag skapar och hanterar relationer på sociala medier.  

Det finns olika roller som forskaren kan inta vid netnografiska studier (Bryman, 

2012). I denna studie tillämpas den som kallas fullständig observatör, vilken innefattar 

analys av digitala medier utan att forskaren deltar. Denna roll ansågs fördelaktig för att 

låta det empiriska materialet tala för sig själv utan att forskarna påverkade 

kommunikationen (ibid.). Samtidigt uppstår en del etiska aspekter att ta hänsyn till vilka 

diskuteras senare i metodkapitlet.  

Då studien utgörs av kvalitativ forskning krävs en kvalitativ dataanalys. Vid en 

sådan analys bryts det insamlade materialet ned och genomgår en detaljerad 

undersökning för att sedan kategoriseras (Kozinets & Retzlaff, 2011). Efter den utförda 

datainsamlingen påbörjades därmed en sådan analys genom att det insamlade materialet 

bearbetades och delades upp i kategorier. Detta gjordes genom att dela in företagens 

inlägg på instagram i olika kategorier utifrån dess innehåll, karaktär och reaktioner. 

Därefter tog den kvalitativa innehållsanalysen över för att tolka och skapa förståelse för 

innehållet.  

4.7 Kvalitativ innehållsanalys 

Inom netnografin används ofta kompletterande forskningsmetoder (Eksell & Thelander, 

2014). Den netnografiska observationen valdes därmed att analyseras med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Fördelen med att använda en etablerad analysmetod såsom 

innehållsanalys är att forskaren på ett systematiskt sätt kan hantera det empiriska 

materialet och teorin i relation till varandra för att i sin tur skapa trovärdiga tolkningar 

(ibid.). Innehållsanalysen tillämpades därmed för att tolka textens innehåll i den 

insamlade empirin från Instagram.  

För att tolka innehållet är kodning centralt inom den kvalitativa 

innehållsanalysen vilket innebär att forskaren utifrån materialet finner olika mönster 
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eller teman (Eksell & Thelander, 2014). I studien utfördes kodningen i 

innehållsanalysen utifrån ett abduktivt arbetssätt vilket är en kombination av induktion 

och abduktion där både empirin och teorin togs i åtanke vid utformningen av analysen 

(ibid.). Den insamlade empirin och kategoriseringen från de netnografiska 

observationerna användes som underlag för att delas in i teman. Dessa utvecklades och 

sorterades därefter kontinuerligt under studiens gång. Genomgående under observation 

och analys fördes anteckningar som sedan användes till att utveckla kodningen 

ytterligare. Detta växelspel mellan del och helhet går hand i hand med den 

hermenuetiska cikeln, en process som används för att bygga upp en helhetsförståelse i 

den slutliga analysen (ibid). I takt med analysen utökades materialet då kodkategorierna 

växte. Dessa analyserades i sin tur och där det sågs stora likheter slogs koderna samman 

till en och samma kategori. Slutligen betraktades teorin och koderna om vartannat, för 

att slutligen finna likheter, skillnader, förklaringar och samband mellan koderna.  

I samband med den netnografiska observationen uppstod insikten att det var 

bildtexterna och kommentarsfälten som innehöll mest intressant information eftersom 

det var det som särskiljde företagen, snarare än det visuella i bilderna. Innehållet i 

bildtexter och kommentarer ansågs även mest lämplig för att besvara studiens 

frågeställningar i samband med teorin, och därmed togs belutet att lägga huvudfokus på 

detta vid den kvalitativa innehållsanalysen.  

4.8 Metodologisk reflektion  

En av studiens nackdelar är avsaknaden av kristallisering, vilket handlar om empirins 

rikedom och mångfald (Eksell & Thelander, 2014). För att skapa ett rikt empiriskt 

material betraktades både företagens och konsumenternas inlägg på Instagram för att 

lyfta båda dessa perspektiv. Samtidigt hade empirin kunnat bli ännu rikare och 

djupgående om den inkluderade intervjuer vilka hade bidragit till konsumenternas och  

företagens egna tolkningar och tankesätt.  

Vid användning av internet som metod för datainsamling bör forskaren ha de 

etiska aspekterna i åtanke redan från start vid netnografi (Bryman, 2012). Plattformen 

som studeras bör ha en tydlig policy där de berättar för användarna att sidan är offentlig. 

Ju mer välkänt det är för användarna att sidan är publik, desto mindre skyldighet har 

forskarna gentemot användarnas anonymitet och sekretess (ibid.). För att säkerhetsställa 

detta undersöktes Instagrams policy och rättigheter som visade att det är en kanal med 
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offentligt innehåll vilket ledde till bedömningen att kanalen kunde användas i denna 

studie utan tillåtelse av företagen och användarna.  

Det finns även riktlinjer vid netnografisk forskning som kan användas för att 

bedöma om kommunikation från internet är brukbart som forskningsmaterial (Pace & 

Livingston, 2005). Dessa är: interaktionen är tillgänglig utan lösenord, informationen är 

lättillgänglig, informationen inte är känslig, och om ingen policy eller regler förbjuder 

användning av materialet (ibid.). I studien användes Instagram som kanal där material 

har insamlats från Oatlys och Skånemejeriers sidor. Båda företagens sidor är 

tillgängliga utan lösenord, informationen är lättillgänglig och ej känslig, samt att 

Instagram inte informerar om någon policy eller regler som förbjuder att data från 

kanalen används i forskningssyfte. Detta bidrar även till transparens i studien eftersom 

materialet är tillgängligt för allmänheten att kontrollera. Utvalda exempel från insamlad 

empiri presenteras i bilagorna. För att undvika etiska problem har ett val gjorts att 

anonymisera konsumenternas användarkonton genom att benämna dom som “X”. Dessa 

riktlinjer är även viktiga att ha i åtanke eftersom rollen som fullständiga observatörer 

intogs i studien och att studieobjekten därmed inte var medvetna om forskarnas närvaro.  
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5. Analys 

Denna del redovisar analysen av det empiriska materialet som samlats in genom 

netnografisk observation, följt av en kvalitativ innehållsanalys. Den inledande delen i 

analysen är en beskrivning av det insamlade materialet från företagens 

Instagramkonton, varpå de följande delarna övergår i en mer djupgående analys där 

resonemang och tolkningar kring materialet utvecklas och kopplas till den presenterade 

teorin.  

5.1 Beskrivning av företagens Instagramkonton 

5.1.1 Skånemejerier - kommunikation 

Skånemejerier har 5958 följare, det vill säga konsumenter som aktivt följer och får 

uppdateringar från företaget i sitt informationsflöde. Genomsnittet av gilla-markeringar 

per inlägg ligger på cirka 116,4 (1,95% av följarna), genomsnittet av kommentarer per 

inlägg är cirka 2,16 (0,09% av följarna) och de genomsnittliga visningsantalet på de 

rörliga bilderna är cirka 1098 (18,4% av följarna) (se bilaga 1). Bland Skånemejeriers 

25 inlägg kan följande teman identifieras: produktbild, serveringsförslag, co-creation, 

rörlig bild, högtid, recept och hälsa. Efter en analys av den insamlade datan 

framkommer det att Skånemejeriers innehåll inte följer någon tydlig röd tråd gällande 

varken bilder eller bildtexter eftersom det visuella och tonaliteten förändras. Bildernas 

ljussättning och redigering skiljer sig åt vilket ger ett spretigt intryck, samt att 

bildtexterna skrivs på olika sätt. Dock har kategorier skapats där man kan se ett mönster 

kring vad som presenteras via det visuella. Majoriteten av inläggen är produktbilder (20 

av 25) med en säljande tonalitet i bildtexten: 

 

“Hushållsosten är en av Sveriges mest köpta ostar. Varför? Kanske för att den är mild 

och gräddig, enkel att skiva och passar utmärkt på mackan. Å ni vet väl att vår alltid är 

gjord på 100 procent svensk mjölk?” (22/11/2017) 
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De övriga inläggen varierar gällande tonalitet i bildtexten och även språket skiftar 

mellan engelska och svenska:   

 

“Time for mellis! #svenskmjölk #skånemejerier #mellanmål” (22/3/2018) 

 

Denna förändring av tonalitet och språk i kommunikationen förvirrar konsumenterna, 

varpå en konsument kommenterar:  

 

Konsument: “Varför engelska?” (22/3/2018) 

 

Bildtexterna innehåller även en hel del hashtags, vilket innebär att ett #-tecken används 

tillsammans med ett ord, för att skapa ett sökord som möjliggör andra att hitta bilderna. 

Detta kan se ut på följande sätt:  

 

“På torsdagar äts det ärtsoppa och självklart med pannkakor till efterrätt @X 

#svenskmjölk #skånemejerier #svensktsmör #pannkakor” (15/3/2018) 

 

“Lusse lelle lusse lelle! Massa grädde före jul! #lucia #skånemejerier, #grädde, 

#svenskgrädde” (13/12/2017) 

 

Fördelen med dessa korta bildtexter och hashtags är att kommunikationen upplevs som 

informell, något som Morris & Goldsworthy (2012) menar är en viktig grundprincip när 

företag vill engagera och kommunicera med konsumenter på sociala medier. 

Användningen av hashtags är också en faktor som skulle kunna bidra till interaktivitet 

vilket är en annan viktig grundprincip på sociala medier (ibid.). Hashtags möjliggör 

nämligen för personer att söka upp och se inlägg, samt lägga upp egna bilder med 

samma hashtag. Företaget kan på så sätt söka på dessa hashtags för att se om deras 

konsumenter lagt upp något under samma kategori. Detta är förmodligen 

tillvägagångssättet som Skånemejerier har använt för att hitta konsumenters bilder då de 

använder företagets produkter, för att i sin tur “re-posta” dessa bilder på deras 

Instagram. Re-post innebär att företaget återanvänder konsumentens bild på sitt egna 

konto, vilket i studien valts att kallas “co-creation”.   

I övrigt innehåller det visuella mestadels rörligt innehåll (9 av 25) samt bilder 

där Skånemejerier uppmärksammar högtider (7 av 25) fram tills 6 mars 2018. Därefter 
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publiceras främst inlägg i temat co-creation (12 av 25). Det faktum att det visuella och 

tonaliteten förändras i Skånemejeriers 25 inlägg ger känslan av att det råder en 

osäkerhet hos Skånemejerier kring hur de ska uttrycka sig kommunikativt på Instagram. 

Deras aktivitet på kanalen är dessutom oregelbunden då det kan gå flera dagar utan 

någon publicering av inlägg. Exempelvis publiceras ett inlägg den 25 januari och 

nästkommande den 6 mars, vilket innebär ett uppehåll på 40 dagar. Detta leder till att 

det är svårt att avgöra deras strategiska tanke bakom publiceringarna på kanalen.  

5.1.2 Skånemejerier - engagemang och interaktion 

Skånemejerier har cirka 5958 följare där 1,95% gillar bilderna och 0,09% kommenterar 

inläggen. De låga siffrorna visar på en låg interaktionsgrad på företagets konto. Vidare 

kan utläsas att det är en större andel av konsumenterna som gillar inläggen istället för att 

kommentera. Detta indikerar att Skånemejeriers konsumenter är lågt engagerade, 

eftersom de väljer att interagera genom att endast gilla inlägget istället för att 

kommentera (Malthouse m.fl., 2013). En anledning till konsumenternas låga 

engagemang kan bero på att Skånemejerier inte möjliggör för dialog i sina bildtexter. 

Bildtexterna är oftast påståenden snarare än frågor, vilket kan leda till att  

konsumenterna inte ser någon vinst i att kommentera:   

 

Skånemejerier: “Shake it til you make it! Skaka in det nya året med Åsens!” (17/1/2018) 

 

   Skånemejerier: “Karamelliserad rödlök på smördeg! En perfekt liten rätt som passar 

både som snabblunch och som snacks före en god middag!” (27/12/2017) 

 

Denna typ av envägskommunikation fortsätter även i kommentarsfältet då 

Skånemejerier inte besvarar feedback eller frågor från konsumenter:  

 

Konsument: “Vad är det för skillnad på innehållet mot ICA:s egna och billigare 

laktosfria mjölk?” (15/1/2018) 

 

De uteslutna svaren på frågor som dessa visar på att Skånemejerier inte tillämpar 

relationsbevarande strategier, som är viktiga för att skapa bättre relationer med 

konsumenter (Ki & Hon, 2009). Exempelvis dela uppgifter är en strategi som är lämplig 
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just för att adressera och lösa problem, vilket företaget inte utnyttjar då ignorerar många 

av de frågetecken som dyker upp. Att Skånemejerier ignorerar konsumenters frågor 

skapar även ett negativt intryck då det kan uppfattas som lågt engagemang från 

företaget och att de inte är förberedda på att hantera kritik.  

Endast i enstaka fall (2 av 25 inlägg) uppmuntrar Skånemejerier till dialog då 

företaget ställer en fråga till konsumenterna i bildtexten, vilket genererar mer 

kommentarer och gilla-markeringar än övriga inlägg: 

 

Skånemejerier: “Påsken närmar sig! Hur firar ni? #svenskmjölk #skånemejerier #påsk 

#repost” (28/3/2018)  

 

Konsument: “Tack för repost. Vi firar med älgstek potatis och gräddsås med min 91-

åriga stålmormor imorgon och sen “bara” familjen på påskafton med påskägg till 

barnen” 

 

De visuella teman som genererar mest reaktioner hos Skånemejerier är co-creation och 

inlägg vid högtider. Anledningen till detta kan vara att konsumenten är med i 

skapandeprocessen, vilket leder till en känsla av gemenskap hos konsumenten och att de 

därmed väljer att interagera. Att konsumenten får vara med i skapandeprocessen utgår 

även från ett “co-creational” perspektiv där både professionella och amatörer skapar 

innehåll på sociala medier för strategiska och icke strategiska syften (Coombs m.fl., 

2016). Detta gör Skånemejerier i sina inlägg då de lägger upp konsumenters bilder. 

Exempel på feedback från konsument vars bild har blivit publicerad på Skånemejeriers 

konto är: 

Konsument: “Roligt att ni gillade den” (26/3/2018) 

 

I kommentarsfältet sker endast sporadisk interaktion mellan Skånemejerier och deras 

konsumenter: 

 

Konsument: “Vart ska vi köpa sånt mjölker?” (22/3/2018) 

 

Skånemejerier: “Hej @X Vi finns i de flesta butiker runtom i Skåne och även på många 

andra håll i landet :) Om du meddelar var du bor kan vi kolla vilken butik som har våra 

produkter just där :) / Johanna, Skånemejerier.” 
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Denna typ av interaktion fortsätter dock inte genomgående mellan Skånemejerier och 

konsumenter, vilket är en förlust för att skapa tvåvägskommunikation och engagemang i 

kommentarsfältet. Sammanfattningsvis visar analysen av Skånemejerier att det var svårt 

att identifiera någon form av interaktion då bildtexterna sällan uppmuntrar till dialog 

och de frågor och kommentarer som dyker upp från konsumenter bevaras endast 

undantagsvis av företaget. Analysen visar på att Skånemejerier använder Instagram som 

en kanal för envägskommunikation, där majoriteten av inläggen är produktbilder som 

fokuserar på försäljning. Detta indikerar att företaget inte utnyttjar det sociala i sociala 

medier och därmed inte heller Instagrams fulla kapacitet, eftersom kanalen inte bör 

användas för envägskommunikation eller plats för marknadsföring (Falkheimer & 

Heide, 2015). 

5.1.3 Oatly - kommunikation 

Oatly har 86 900 följare där genomsnittet av gilla-markeringar per inlägg ligger på cirka 

3405 (3,9%), genomsnittet av kommentarer per inlägg är cirka 105 (0,12%) och det 

genomsnittliga visningsantalet på de rörliga bilderna är cirka 11 079 (12,7%) (se bilaga 

2). I Oatlys 25 inlägg kan följande teman identifieras: co-creation, produktbild, 

serveringsförslag, bild på människa, rörlig bild, högtid och reklam på offentlig plats. 

Efter en analys av datan framkommer det att Oatlys innehåll följer en röd tråd gällande 

bilder och bildtexter. Bilderna har genomgående ett filter med samma redigering, vilket 

ger ett genomgående visuellt intryck. Många av inläggen ingår även i återkommande 

teman såsom: produktbild (11 av 25) och serveringsförslag (7 av 25). Bildtexterna är 

ofta lite längre och präglas genomgående av en ironisk, sarkastisk och skämtsam 

tonalitet. Ett exempel på ett skämtsamt inlägg är då de syftar till nyårslöften: 

 

“Remember back on Jan 1 when you made that resolution? (Sorry to bring it up if 

you’ve gone off track and now take a hardline stance that resolutions are dumb, not 

because yours fizzled of course, but for complex philosophical reasons you’d rather not 

get into on the social media feed of a small oat company.) Anyway it’s Feb 9, so if 

you’ve kept your resolution, cool.” (9/2/2018) 

 

Ofta finns det även en ton av självironi och transparens i bildtexterna: 
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“Time to confess. We’re posting this photo of a nice, plant-based soup you can make at 

home with ingredients like broccoli and creamy oat fraiche so that you might see it and 

want to buy some creamy oat fraiche. This clever marketing ploy was probably pretty 

obvious to you already, but we like being really transparent and now we'll end this post 

with an exclamation point to make it seem more exciting!” (16/2/2018)  

 

En del bildtexter refererar även till sociala medier på ett ironiskt sätt:  

 

“Our social media team thought it would be nice to create a post for International 

Pancake Day so we could nonchalantly point out that oat drink makes amazing 

pancakes but really, there are so many great reasons to make pancakes with oat drink 

instead of milk, why would we need to use a goofy holiday? Oh right, hashtags increase 

engagement. #InternationalPancakeDay” (13/2/2018) 

 

“Everyone who is an expert at social media knows that you can’t just take a photo of 

your giant billboard for Barista Edition oat drink and then post that photo on the 

internet and think that it is going to generate likes or comments or reach or 

impressions, whatever impressions are. Social media just doesn’t work that way, except 

of course when it actually does work that way.” (9/3/2018) 

 

Tonaliteten som Oatly använder i sina bildtexter kan vara till fördel då den är egen och 

unik, vilket gör att den sticker ut från hur många andra företag kommunicerar på sociala 

medier. För att engagera och kommunicera med konsumenter via sociala medier är 

nämligen en grundprincip att kommunikationen bör erbjuda något speciellt eller 

exklusivt (Morris & Goldsworthy, 2012). Däremot är det inte givet att alla uppskattar 

sättet som Oatly uttrycker sig på, men majoriteten av positiv feedback i 

kommentarsfältet tyder på att följarna uppskattar tonaliteten:  

 

Konsument: “Love you social team… Great tone and banter.” (13/2/2018) 

 

Konsument: “Your marketing department should get a promotion” (16/2/2018) 

 

Konsument: “The person who writes Oatly’s posts is my favourite person” (20/2/2018) 
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Det faktum att bilderna och bildtexterna följer en röd tråd i de 25 inläggen gällande det 

visuella och tonaliteten, tyder på att innehållet är genomtänkt och strategiskt. Inläggen 

publiceras frekvent och det går maximalt tre dagar innan ett nytt inlägg publiceras. 

Detta leder till intrycket att företaget är väl förberedda och har planerat sitt innehåll på 

Instagram.  

5.1.4 Oatly - engagemang och interaktion 

Oatly har cirka 86 900 följare där 3,9% gillar bilderna och 0,12% kommenterar 

inläggen. Den primära skillnaden mellan Skånemejerier och Oatly är följarantalet, då 

Oatly följs av betydligt fler konsumenter. På grund Oatlys många följare visar därmed 

procenten angående interaktionsgraden på låga siffror, även om de fortfarande är högre 

än Skånemejeriers. Vidare kan utläsas att det är en större andel konsumenter som 

kommenterar på Oatlys inlägg jämfört med Skånemejerier. Den interaktion som sker i 

Oatlys kommentarsfält tyder på det som Malthouse m.fl. (2013) menar är högt 

engagemang från konsumenter i sociala medier. Högt engagemang innebär att 

konsumenten inte enbart gillar ett inlägg, utan även kommenterar. Konsumenten tar på 

så sätt inte endast till sig informationen från företaget, utan producerar och 

kommenterar även ny information. Anledningen till konsumenternas höga engagemang 

kan bero på att Oatly visar likvärdigt engagemang gentemot konsumenterna, samt en 

vilja till att skapa tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikation kan vara utmanande 

och tidskrävande för företag på kort sikt då den öppnar upp för kritik, men Oatly verkar 

ta sig an denna utmaning genom att ha genomtänkta svar på kritik i förväg vilket kan 

ses upprepade gånger:  

 

Konsument: “What kind of pig farm do you give the residue to? Is it a sanctuary? Is it 

ethical farming? Your products are good because you give an alternative to animal 

agriculture. I hope you don’t continue to support factory farming, however…” 

(9/2/2018) 

 

Oatly: “Hi X! The residues are taken to a pig farm nearby our facilities where they're 

used for feed and then turned into biogas. If you haven't taken part of our response, 

please find it here: www.oatly.com/production-residues/ All the best, Oatly” 
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Konsument: “Actively supporting murderous farms!?! I’ll surely be saving money on 

this item. Shame on @Oatly.” (1/2/2018) 

 

Oatly: “We apoligize for keeping you waiting. From a sustainability standpoint we think 

it’s important not to waste nutrients, which is why the residues are used as feed at a 

nearby farm, and then turned into biogas. Find our response here: 

www.oatly.com/production-residues/” “ Thank you for your input! As said, we’re 

looking at options on how to move forward. Love, Oatly” 

 

Denna kommunikation går i enighet med några av de relationsbevarande strategier som 

Ki och Hon (2009) menar är en viktig del för företag att ha i åtanke för att skapa bättre 

relationer med sina konsumenter. Strategin öppenhet och avslöjande tillämpar Oatly på 

så sätt att de bekräftar de funderingar som konsumenterna har samt ger dem ärliga svar. 

Det visar även på att Oatly lägger vikt vid att uppmärksamma och besvara kritik och 

ifrågasättande, samt en vilja att lösa de oklarheter som uppstått. Dessa två strategier 

förekommer även upprepade gånger då frågor ställs angående produkter, leveranser och  

försäljning, vilka Oatly är noga med att reda ut: 

 

Konsument: “I am a café manager and was just extended a price increase and was told 

by the purveyor that this is due to production issues. Have you guys raised your prices 

on the wholesale end?” (20/2/2018) 

 

Oatly: “Hi there! Could you email us at info.us@oatly.com to tell us more? We’d love 

to get to the bottom of this with you. Thanks!” 

 

Konsument: “Where can I buy your oat milk in the US?! it’s so good!” (9/2/2018)  

 

Oatly: “Hi Maria! Good thing is that we're actually already there with a few of our 

products! You can find them in all major supermarket chains as well as in health food 

stores and in major pharmacy shops. Love, Oatly”.  

 

Samtidigt kan öppenheten ifrågasättas i exemplet ovan då Oatly väljer att hänvisa vidare 

en konsuments fråga till e-mail. Detta kan tyda på att frågan berör något känsligt som 



 

 31 

Oatly hellre vill diskutera i ett privat forum snarare än offentligt. Alternativt tyder det på 

ett genomtänkt och strategiskt val av företaget som handlar om att hålla professionella 

frågor borta från kommentarsfältet och reda ut enskilt med personen det berör.  

Strategin dela uppgifter framkommer i Oatlys kommunikation då de exempelvis 

diskuterar hållbarhetsproblem med sina konsumenter. Detta är något som Oatly ser som 

ett relevant problem att adressera och tar därmed upp diskussionen med sina 

konsumenter.  

 

“Hi it’s me, social media writer person, asking for your help with some sustainability 

math. Please answer below and show your work, of course. If globally, at least 25% of 

human climate impact comes from food, and the meat and dairy industries create over 

1/2 of that 25%, what percentage of total human climate impact is being created by the 

meat and dairy industries?” (26/3/2018) 

 

Den relationsbevarande strategin positivitet förekommer även i Oatlys kommunikation 

genom deras tonalitet när de besvarar och uppmuntrar både positiv och negativ 

feedback:   

 

Konsument: “THANK YOU! Your products have been and continue to be a big support 

in my transition from vegetarian to vegan! Keep up the awesome work!” (9/2/2018) 

 

Oatly: “That's just amazing to know! Lots of oat-love to you!”  

 

Konsument: “Hi @Oatly I love your product except the canola oil you use… it’s not 

food and doesn’t belong in our bodies. Cheers.” (20/2/2018) 

 

Oatly: “Thanks for your comment! We just replied to you on a different post, but in case 

you didn't see it, we just wanted to assure you that the canola oil we use in our US 

product line is very carefully sourced, non-GMO, expeller pressed canola oil produced 

with absolutely no hexane. We also offer a Low-Fat Oatmilk here in the States that's 

produced with no added oil. Feel free to email us at info.us@oatly.com if you have any 

questions about this!” 

 

Användningen av relationsbevarande strategier kan visa på ett högre engagemang hos 
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Oatly då de lägger ner mycket tid och har genomtänkta strategier i sin kanal. De skapar 

utrymme för interaktion och dialog i sina bildtexter, och besvarar även genomgående 

majoriteten av de frågor och kommentarer som konsumenterna ställer. Det skapas på så 

sätt tvåvägskommunikation mellan företaget och konsumenterna där båda parterna visar 

på engagemang. Detta kan vara fördelaktigt för företaget eftersom det på lång sikt kan 

förbättra kundnöjdhet, lojalitet och lönsamhet för organisationen (Malthouse m.fl., 

2013).  

5.2 Relation mellan företag och konsument 

Relationer uppstår när människor är förenade på något sätt, exempelvis genom arbete, 

intresse, gruppering eller någon annan form av socialt sammanhang (Falkheimer & 

Heide, 2011). Detta sker på Instagram då konsumenter väljer att följa ett företag, vilket 

gör att de förenas på samma plattform och skapar en relation. Likaså gäller för 

studieobjekten Skånemejerier och Oatly, som har initierat en relation med sina 

konsumenter på Instagram genom att befinna sig i denna gemensamma kanal. Att 

företagen valt att närvara på Instagram kan ses som en bra förutsättning för att skapa en 

relation med sina konsumenter, då en av de grundläggande relationsbevarande 

strategierna är tillgång. Denna strategi handlar om att företag bör befinna sig i 

kommunikationskanaler som möjliggör interaktion, vilket i sin tur kan skapa goda 

relationer med konsumenter (Ki & Hon, 2009).  

Vidare är det grundläggande för relationer att det ska finns ömsesidiga fördelar 

för båda parterna (Falkheimer & Heide, 2011). De grundläggande fördelarna i 

relationen mellan Skånemejerier respektive Oatly och deras följare är att företagen har 

en fördel i att följarna tar del av deras inlägg och att de kan samla information om 

konsumenterna, medan konsumenterna har en fördel i att ta del av de inlägg som 

publiceras på ett konto som de har valt att följa, samt att de kan framföra åsikter och 

tankar till företagen. Detta visar på att båda parterna kan få ut något av varandra och att 

det således finns en relation sinsemellan. Samtidigt finns det en föreställning hos många 

företag att sociala medier automatiskt bidrar till goda relationer (ibid.). Relationer är 

dock något som befinner sig under ständig utveckling och i varje relation finns ett 

”kontrakt” som kontinuerligt skrivs om och grundas hela tiden i den senaste 

interaktionen. Om deltagarna i en relation exempelvis blir oense kommer kontraktet att 

skrivas om och därmed blir förutsättningarna och kvaliteten för relationen förändrad. 
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Därmed är det inte bara viktigt att Skånemejerier och Oatly initierar en relation med 

sina konsumenter på Instagram, utan också att de bygger relationer av god kvalitet 

genom kommunikation. För att definiera kvaliteten av Skånemejeriers och Oatlys 

relationer med konsumenter kommer olika typer av kategorier att presenteras nedan, 

följt av en bedömning av olika kvalitetsdimensioner.   

5.3 Kategorisering av relation 

Bruning och Ledinghams (1999) skala för att kategorisera relationen mellan en 

organisation och dess publik innefattar: personliga relationer, professionella relationer 

och gemenskapsrelationer. Utifrån analysen av det insamlade materialet tyder olika 

faktorer på att Skånemejerier har likheter med det som kallas professionell relation med 

sina konsumenter, vilket handlar om att organisationen erbjuder tjänster på ett 

professionellt sätt och möter intressenternas krav. Detta kan ses utifrån att företaget 

nästan uteslutande lägger upp produktbilder med korta bildtexter med en säljande 

tonalitet, vilket indikerar att företagets främsta fokus är att framhäva sina produkter 

gentemot konsumenterna. Samtidigt finns det en brist på det professionella i 

Skånemejeriers arbete då de inte möter intressenternas krav, då de genomgående 

ignorerar konsumenters frågor och kommentarer. Till viss del kan den personliga 

relationen ses mellan Skånemejerier och deras konsumenter, vilken innebär att företaget 

skapar en känsla av förtroende och personligt engagemang gentemot intressenterna 

(ibid.). Denna relation framkommer på så sätt att många av företagets inlägg går under 

temat co-creation. Detta visar på personligt engagemang från företaget genom att de 

uppmärksammar och uppskattar konsumenternas bilder som de i sin tur väljer att re-

posta. Därmed engagerar Skånemejerier konsumenterna eftersom de blir en del i 

skapandeprocessen av företagets innehåll på Instagram. Däremot visar Skånemejerier 

inte på något engagemang vad det gäller att besvara frågor och kommentarer från 

konsumenter vilket innebär en nackdel för denna typ av relation. Slutligen finns 

gemenskapsrelationen, som handlar om att organisationen är öppen om sina 

framtidsplaner och att de aktivt arbetar på att utveckla gemenskaperna (ibid.) Till viss 

del finns en gemenskap mellan Skånemejerier och konsumenterna då det är ett äldre 

företag som många konsumenter kan koppla till minnen och nostalgi. Företaget lägger 

även upp många inlägg som refererar till högtider vilket kan vara en antydan till att 

bygga upp eller bibehålla gemenskaper.  
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Gällande Oatly kan den personliga relationen kan ses på så sätt att Oatly visar 

på stort personligt engagemang gentemot konsumenterna genom att besvara majoriteten 

av kommentarerna och frågorna, samt respondera på kritik och bekräfta feedback. De 

visar även på förtroende gentemot konsumenterna då de ofta ger positiv respons tillbaka 

till de som framför förslag eller önskemål. Många gånger svarar Oatly på kommentarer 

som inte innehåller någon specifik fråga eller kritik, vilket tyder på att de engagerar sig 

mer än vad som egentligen efterfrågas av konsumenterna. Sedan finns det även den 

professionella relationen som visar sig dels genom de många bilder som ingår i temat 

produktbilder och serveringsförslag, men även de produktbeskrivningar som präglar en 

del av bildtexterna. Detta innehåll fokuserar på att förklara och visa upp produkterna, 

vilket kan tolkas som att de erbjuder sina tjänster på ett professionellt sätt till sina 

intressenter. Dock framförs dessa produktbilder tillsammans med bildtext som ofta är 

ironisk och skämtsam där företaget är transparenta med det bakomliggande syftet. Sättet 

Oatly kommunicerar med konsumenter då de hänvisar till email vid komplicerade 

frågor kan även tolkas som professionellt, då det kan vara strategiskt att ta dessa 

konversationer privat.  

Slutligen är det gemenskapsrelationen som Oatly utvecklar genom att vara 

transparenta i sin kommunikation, exempelvis genom att besvara kritik med ärliga svar. 

Oatlys tonalitet i sina bildtexter visar även på någon form av gemenskap då företaget 

och konsumenterna verkar ha liknande tankesätt och humor. Detta framkommer i 

kommentarer från konsumenter som beskriver sin uppskattning till företaget och hur de 

uttrycker sig. Oatly är även öppna med sitt fokus på hållbarhet och miljöfrågor, vilket 

skapar en stark koppling till konsumenterna som många gånger visar intresse för 

liknande frågor. Detta kan även kopplas till att många av Oatlys konsumenter är 

veganer eller har ett intresse för plantbaserade veganska produkter. På så sätt skapas 

ytterligare en gemenskap. En tolkning som kan göras är att de konsumenter som väljer 

Oatlys produkter också vill visa på det ställningstagande de gjort gällande vilka 

livsmedel de väljer. Detta med bakgrund av att mejeriprodukter ofta diskuteras gällande 

dess påverkan på hälsa och miljö, och att plantbaserade produkter ibland benämns som 

alternativ för de som vill utesluta mejeriprodukter. Detta kan således vara en förklaring 

till det starka engagemang som kan ses på Oatlys Instagram då konsumenter gärna vill  

uttrycka sin ståndpunkt i frågan.  

Detta leder i sin tur till en viktig aspekt i analysen gällande att företagen 

Skånemejerier och Oatly skiljer sig som företag på många sätt, samt att de har olika 
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målgrupper. Skånemejerier är ett äldre och mer traditionellt företag som har en bredare 

målgrupp. Oatly är ett yngre företag med produkter inom ett nyare segment och något 

smalare målgrupp. Sociala medier är fördelaktigt när det gäller snävsändning, vilket 

innebär att företag når ut till en specifik målgrupp (Morris & Goldsworthy, 2012). En 

tolkning som kan göras är därmed att Oatly strategiskt riktat sig till en smalare 

målgrupp för att nå ut med sin kommunikation och på så sätt lyckats skapa 

engagemang. Skånemejerier har däremot haft svårare med att nå ut till sina 

konsumenter, vilken den breda målgruppen kan vara en möjlig förklaring till.  

5.4 Relationens kvalitet 

Enligt Coombs och Heath (2006) kan kvaliteten på relationen bedömas genom följande 

dimensioner: förtroende, trovärdighet, närhet, likhet, omedelbarhet, överenskommelse, 

noggrannhet, gemensamt intresse, relationshistoria. En av de dimensioner som 

förekommer till största del mellan Skånemejerier och deras konsumenter är gemensamt 

intresse då båda parter har ett intresse kring företagets produkter. En tolkning kan även 

göras att det finns ett gemensamt intresse för mat, matlagning, bakning och 

mejeriprodukter eftersom mycket av Skånemejeriers innehåll handlar om det. 

Relationshistoria är en dimension där Skånemejerier kan ha en fördel i att vara ett 

företag som funnits sedan 1964, vilket kan leda till att många konsumenter har minnen 

som är förknippade med företagets produkter och varumärke. Detta kan exempelvis ses 

i de inlägg som visar Skånemejeriers maskot Kalvin, där konsumenter i sin tur uttrycker 

sig nostalgiskt och visar intresse för att köpa produkter med maskoten. Närhet gör sig 

även till känna genom att Skånemejerier kopplar mycket av innehållet till det lokala och 

Sverige genom exempelvis högtider, speciella dagar och hashtags såsom: #svenskmjölk, 

#svenskgrädde och #våffeldagen.  

Någon form av trovärdighet och omedelbarhet är däremot svår att bedöma 

eftersom företagets aktivitet på Instagram är sporadisk då få kommentarer besvaras samt 

att det inte sker uppdateringar under långa perioder. Det leder även till att dimensionen 

överenskommelse påverkas negativt eftersom det kan finnas en förväntan hos 

konsumenter att företaget uppdaterar sin kanal regelbundet, vilket därmed kan skapa 

förvirring hos konsumenterna som eventuellt slutar att följa företaget. Även 

noggrannhet och likhet är dimensioner som påverkas negativt utifrån att Skånemejeriers 

innehåll på Instagram inte följer en röd tråd utan förändras kontinuerligt. Utifrån detta 
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kan det konstateras att få dimensioner är framträdande i relationen mellan 

Skånemejerier och deras konsumenter, vilket i sin tur tyder på att kvaliteten i relationen 

inte är särskilt stark. 

Gällande Oatly är fler dimensioner förekommande i deras relation med 

konsumenterna. Gemensamt intresse kan ses på samma sätt som hos Skånemejerier, 

genom att båda parter har ett intresse kring och uppskattar företagets produkter. En 

tolkning kan även göras att det finns ett gemensamt intresse för mat, matlagning, 

bakning, växtbaserade produkter, hållbarhet och miljöfrågor eftersom mycket av Oatlys 

innehåll handlar om det. Jämfört med Skånemejerier är Oatly ett yngre företag som inte 

har samma möjlighet till en lång relationshistoria med sina konsumenter. Däremot kan 

denna dimension ses på så sätt att många konsumenter berättar om upplevelser de haft 

med Oatlys produkter och varumärke, vilket visar på att en relationshistoria ändå 

existerar och håller på att skapas. Dimensionerna förtroende, trovärdighet, 

omedelbarhet, överenskommelse och noggrannhet kan identifieras då konsumenter 

ställer komplexa frågor till Oatly vilket genomgående besvaras snabbt med detaljerade 

svar. Även om liknande frågor ställs av olika konsumenter besvaras oftast alla 

konsumenter individuellt i kommentarsfältet. Oatly visar även uppskattning till den 

feedback och kritik som de får ta emot, vilket visar på förtroende för konsumenterna 

och deras åsikter. Oatly håller även en kontinuerlig aktivitet på Instagram, vilket är 

fördelaktigt för den överenskommelse som eventuellt finns mellan företaget och 

konsumenterna gällande regelbunden uppdatering. Utifrån detta kan det konstateras att 

fler dimensioner ger sig till känna i relationen mellan Oatly och deras konsumenter, 

vilket i sin tur tyder på att kvaliteten i relationen är starkare än Skånemejeriers relation 

med deras konsumenter.  

En förklaring till Oatlys starkare kvalitet i relationen kan vara att de i större 

utsträckning än Skånemejerier kommunicerar aktivt med sina konsumenter, något som i 

sin tur kan bygga starkare relationer (Pang m.fl., 2018). Grunden är att det ska finnas ett 

gemensamt utbyte mellan organisationer och deras konsumenter, vilket kräver att 

organisationen lyssnar och anpassar sig efter intressenternas behov (ibid.). Utifrån de 

dimensioner som analyserats ovan framkommer tydligt att Oatly har ett större utbyte 

med sina konsumenter och att de visar på ett större engagemang i sin kommunikation, 

något som visat sig fördelaktigt för att stärka kvaliteten i relationen. Enligt Bruning och 

Ledingham (1999) påverkar kvaliteten på relationer intressenternas perception, 

bedömning och beteende gentemot organisationen, vilket påvisar vikten för företag att 
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skapa och hantera relationer med sina konsumenter (ibid.). Det visar att kvaliteten inte 

bara är viktig för att skapa eller underhålla en relation, utan även för att lägga grunden 

till en långvarig relation. Samtidigt finns en kritisk aspekt av att mäta relationer då de i 

grunden är komplexa och ständigt utvecklas, vilket gör det svårt att fastställa ett visst 

mått på relationen mellan Skånemejerier respektive Oatly och deras konsumenter. Trots 

kritiken ansågs det dock relevant att mäta företagens relationer med deras konsumenter 

samt bedöma kvaliteten, eftersom det möjliggjorde en analys och jämförelse.  

5.5 Kommunikation som verktyg 

I takt med utvecklingen av PR har relationshantering blivit allt viktigare, vilket handlar 

om att fokus inte längre ligger på kommunikationen i sig utan istället på relationer 

(Ledingham, 2006). Kommunikationen fungerar istället som ett verktyg för att initiera, 

vårda och underhålla relationen mellan organisationer och dess intressenter. Värdet 

ligger således i huruvida kommunikationen lyckas bidra till att stärka relationen (ibid.). 

Därmed undersöks Skånemejeriers respektive Oatlys kommunikation med hjälp av 

excellensmodellen, med syftet att se hur de har använt kommunikationen som ett  

strategiskt hjälpmedel för relationshantering.  

Det som framkommer utifrån Skånemejeriers kommunikation på Instagram är 

att företaget inte följer de principer som excellensmodellen förespråkar och lyckas inte 

skapa en “win-win-zon” där båda parter är nöjda med kommunikationen (Larsson, 

2002). Grunden är att Skånemejeriers kommunikation till största del präglas av 

envägskommunikation där Skånemejeriers roll som sändare står i fokus, och 

konsumenterna agerar mottagare. Det framkommer genom att Skånemejerier sänder ut 

information genom sina inlägg på Instagram, medan konsumenterna är mottagare av 

denna information. Företagets kommunikation visar även på likheter med den modell 

som kallas tvåvägs-asymmetrisk, vilket innebär att utövare strävar efter att övertala 

intressenter till att tycka och göra på ett visst sätt (ibid.).  

Majoriteten av produktbilder med säljande tonalitet i bildtexterna indikerar att 

Skånemejeriers främsta syfte på deras Instagram är att marknadsföra och att övertyga 

konsumenterna kring produkternas fördelar. Däremot finns inte många tecken på den 

tvåvägs-symmetriska modellen i Skånemejeriers kommunikation, vilken handlar om att 

använda dialog för att båda parterna ska få reda på och förstå varandras idéer, attityder 

och beteenden. Skånemejerier visar inget initiativ till att skapa dialog genom sättet de 
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kommunicerar via sina bildtexter, eller det faktum att de ignorerar flertalet frågor och 

synpunkter i kommentarsfältet. De visar således inget intresse för sina konsumenters 

åsikter, något som är en förutsättning för att skapa symmetrisk kommunikation (ibid.). 

Bristen på symmetrisk kommunikation leder till att det inte kan utvecklas någon “win-

win-zon” mellan Skånemejerier och deras konsumenter, eftersom det krävs en 

kombination av både symmetri och asymmetri. Konsekvensen är att båda parterna inte 

kan vara helt nöjda i kommunikationsprocessen, vilket i sin tur innebär sämre 

förutsättningar för Skånemejerier till att skapa långvariga relationer med sina 

intressenter. Långa relationer kan i många fall leda till ökad lönsamhet, lojalitet och 

kundnöjdhet för organisationer (Malthouse m.fl., 2013), vilket är resultat som 

Skånemejerier således inte skapar goda förutsättningar för att uppnå.  

Utifrån kommunikationen på Oatlys Instagram framkommer likheter med de 

principer excellensmodellen förespråkar då både tvåvägs-asymmetrisk och tvåvägs-

symmetrisk kommunikation kan identifieras. Det framkommer genom att Oatlys 

kommunikation genomgående präglas av tvåvägskommunikation där Oatly intar en roll 

som både sändare och mottagare, och likaså gäller för konsumenterna. Oatly är dels 

avsändare genom att lägga upp inläggen på Instagram, men även mottagare av de 

kommentarer de får från konsumenter vilka de är noga med att svara på, 

uppmärksamma och bekräfta. Konsumenterna i sin tur är avsändare genom att de 

skriver kommentarer innehållande kritik och feedback på Oatlys inlägg, men är 

samtidigt mottagare av Oatlys information i inläggen. Det uppstår på så sätt en 

tvåvägskommunikation mellan parterna som dels är asymmetrisk men också visar 

likheter med den symmetriska.  

Tvåvägs-asymmetrisk kommunikation kan ses på så sätt att de inlägg Oatly 

lägger upp i grunden handlar om att framhäva sina produkter och övertyga sina 

konsumenter att tycka om dem. Många av inläggen syftar även till att övertyga att 

plantbaserade produkter är bättre än mjölkbaserade, vilket tyder på att företaget ämnar 

att övertyga konsumenterna kring denna åsikt. Likheter med den tvåvägs-symmetriska 

kommunikationen ger sig tillkänna genom att Oatly uppmuntrar och efterfrågar dialog 

med sina konsumenter. Företaget ställer frågor till konsumenterna i sina bildtexter, och 

är även noga med att besvara de frågor, kommentarer och kritik de tar emot från 

konsumenter. Detta visar på att de är intresserade av konsumenternas åsikter vilket är en 

förutsättning för symmetrisk kommunikation (Larsson, 2002). Oatly hanterar denna 

tvåvägskommunikation genom att de visar på ett genuint intresse för sina konsumenters 
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åsikter, vilket leder till något som kan liknas vid en balans mellan symmetri och 

asymmetri som i sin tur kan leda till att både företaget och intressenterna är nöjda i 

kommunikationsprocessen. På så sätt kan tolkningen göras att det skapats en “win-win-

zon” där båda parterna ser ett utbyte av varandra. Detta leder till insikten att Oatly 

arbetar med kommunikation utifrån många av de fördelaktiga principer som 

excellensmodellen medför, vilka i sin tur skapar goda förutsättningar för att skapa en 

långvarig relation med sina konsumenter (Malthouse m.fl., 2013).  

En annan viktig faktor för att uppnå symmetri är att kommunikationen bör vara 

jämlik och att parterna kommunicerar med samma förutsättningar (Larsson, 2002). I 

samband med detta lyfts den kritiska aspekten angående organisationers auktoritära roll. 

Organisationer har i grunden ett vinstdrivande syfte och har oftast större makt än 

allmänheten, vilket leder till frågan huruvida jämlik kommunikationen mellan parterna 

egentligen är (ibid.). Viktigt är också att notera, att även om det förekommer interaktion 

mellan företagen och konsument väljer ändå en stor andel av följarna att inte 

kommunicera med företagen. Detta stärker kritiken mot att kommunikationen mellan ett 

företag och konsument sällan kan uppnå fullständig symmetri. Sociala medier har dock 

utmanat företags maktposition och har skapat utrymme till symmetri i 

kommunikationen eftersom konsumenter likväl som företag kan få sina röster hörda i 

dessa kanaler.  

5.6 Relation genom interaktion och engagemang 

Att interagera med och engagera konsumenter på sociala medier är en fundamental del i 

relationsskapande och relationshantering (Dateling & Bick, 2013). Detta i enighet med 

Malthouse m.fl. (2013) som menar att huvudsyftet med sociala medier är att skapa nya 

relationer samt stärka tidigare genom att engagera konsumenter och skapa utrymme för 

interaktion. Begreppen interaktion och engagemang har stora likheter och kan därmed 

vara svåra att separera. Det som framkommer tydligt är dock att de båda är 

fundamentala delar inom relationsskapande och relationshantering.  

Interaktion benämns ofta som nyckeln till framgång inom sociala medier som 

kan hjälpa professionella att uppnå en symmetrisk kommunikation (Falkheimer & 

Heide, 2015). Som nämnt i föregående avsnitt framkommer fler likheter med den 

symmetriska kommunikationen hos Oatly än Skånemejerier, vilket till stor del beror på 

hur Oatly interagerar med sina konsumenter. En förklaring till den interaktion som 
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förekommer på Oatlys Instagram kan vara att den har många likheter med de 

karaktärsdrag som Coombs m.fl. (2016) menar kan bidra till interaktion. Dessa är 

deltagande, öppenhet, konversation, gemenskap samt samhörighet. Samtliga av dessa 

faktorer förekommer i Oatlys sätt att kommunicera med sina konsumenter då företaget 

uppmuntrar till deltagande och konversation genom att vara transparenta och öppna när 

de kommunicerar med konsumenterna, vilket skapar en gemenskap samt samhörighet 

på deras sociala mediekanal. I Skånemejeriers fall är dessa faktorer däremot mer 

frånvarande vilket i sin tur kan vara en förklaring till den låga interaktiviteten på 

Skånemejeriers konto.  

Gällande engagemang menar Malthouse m.fl. (2013) att relationsskapande och 

relationshantering kan kopplas till lågt och högt engagerade konsumenter på sociala 

medier. Hos Skånemejerier kan konsumenterna tolkas som lågt engagerade då de endast 

konsumerar informationen och möjligtvis gillar företagets inlägg, men kommenterar 

väldigt sällan ny information. Fördelarna för Skånemejerier med att ha lågt engagerade 

konsumenter är att det skapas en medvetenhet samt att det kan förändra attityder hos 

framtida kunder, vilket därigenom kan bidra till relationsskapande med nya kunder. 

Däremot är nackdelen med denna låga interaktivitet att det inte leder till att kunderna 

aktivt stöttar företagets marknadsföringsaktiviteter, samt att det inte utnyttjar fördelarna 

med interaktion som bidrar till en starkare relation. Det låga engagemanget hos 

Skånemejeriers konsumenter kan bero på att företaget inte interagerar med dem eller 

uppmuntrar till engagemang. En förutsättning för att engagera och kommunicera med 

konsumenter via social medier är nämligen att erbjuda möjligheter till att konversera 

och samtala (Morris & Goldsworthy, 2012), vilket Skånemejerier sällan gör. Det låga 

engagemanget från konsumenterna kan även bero på att företaget själva inte visar någon 

vilja eller ansträngning till att engagera sig. En tolkning som kan göras är att ju mindre 

företaget själva engagerar sig, desto mindre vinning ser konsumenterna i att engagera 

sig tillbaka. Detta kan även kopplas till att det i varje relation finns ett kontrakt som 

ständigt skrivs om i utifrån den senaste interaktionen (Falkheimer & Heide, 2011). Det 

innebär att om konsumenten inte fått någon bekräftelse eller respons från företaget kan 

besvikelse upp stå och kontraktet skrivs därmed om till det sämre.  

Hos Oatly kan en större del av konsumenterna tolkas som högt engagerade 

eftersom fler väljer att inte enbart gilla inlägg, utan också kommentera (Malthouse m.fl. 

2013). Nackdelen med högt engagerade konsumenter är att det utmanande på kort sikt 

eftersom tvåvägskommunikation mellan företag och konsument öppnar upp för 
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eventuell kritik mot företaget (ibid). Kritik från konsument till företag har alltid 

existerat, men skillnaden i de sociala medierna är att kritiken blir offentlig vilket kan 

påverka andra konsumenters perception av företaget. Detta förekommer i Oatlys 

kommentarsfält då de får ta del av viss ifrågasättande och kritik från konsumenterna. 

Däremot hanterar Oatly denna utmaning genom att besvara kritiken med genomtänkta 

svar. Att företaget besvarar majoriteten av de kommentarer de tar emot, både gällande 

positiv och negativ feedback, tyder på högt engagemang från Oatlys håll. Om Oatlys 

höga engagemang hos konsumenterna beror på att de aktivt arbetar för att skapa goda 

relationer är svårt att fastställa. Däremot framkommer det tydligt att Oatly arbetar med 

kommunikation på ett sätt som främjar relationsskapande och relationshantering, samt 

att de förstår vikten av sociala medier och prioriterar denna kommunikationskanal. 

Skånemejerier visar däremot inte på samma engagemang i sin sociala mediekanal och 

utnyttjar därmed inte Instagram för relationsskapande och relationshantering. Detta 

leder till insikten att Skånemejerier skulle kunna ta inspiration från vissa delar av Oatlys 

sätt att kommunicera på sociala medier eftersom det kan innebära stora fördelar för att  

skapa och hantera långvariga relationer med konsumenter.  
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6. Diskussion och slutsats 

Denna del fördjupar analysen i form av diskussion och slutsatser. Detta är baserat på 

analysen av empirin kopplat till det teoretiska ramverket. Avsnittet avslutas med förslag 

till vidare forskning. 
 

Som nämndes inledningsvis finns ett önsketänkande hos många organisationer kring 

sociala medier för att skapa relationer. Däremot finns det förhållandevis få empiriska 

studier som påvisat de faktiska utfallen av att använda sociala medier för 

relationsskapande och relationshantering. Därmed var syftet med studien att bidra med 

kunskap om hur företag, i detta fall Skånemejerier och Oatly, kommunicerar med 

konsumenter via sociala mediekanalen Instagram, samt hur interaktionen mellan 

företagen och konsument bidrar till relationsskapande och relationshantering mellan 

parterna. Analysen visade i enighet med tidigare forskning att tvåvägskommunikation 

och interaktion är viktiga faktorer för att skapa och hantera relationer med konsumenter. 

Ömsesidiga fördelar vilket ofta benämns som grunden i en relation, kunde även 

konstateras som en viktig faktor.  

En slutsats som kan dras utifrån analysen är att engagemang är ytterligare en 

viktig faktor för relationsskapande och relationshantering. Analysen visar på tydliga 

skillnader mellan hur Oatly och Skånemejerier kommunicerar för att skapa engagemang 

hos sina konsumenter. Oatly tillämpar en strategi på Instagram som inkluderar 

tvåvägskommunikation där de bjuder in till dialog och konversation, vilket utifrån ett 

kommunikativt perspektiv visar på att konsumenterna interagerar genom att både gilla 

och kommentera inläggen. Oatlys Instagramkonto har även ett stort följarantal och 

högre engagemangsgrad än vad Skånemejerier har. Skånemejerier tillämpar istället en 

strategi med envägskommunikation med väldigt få inslag av tvåvägskommunikation, 

vilket visar på låg interaktion mellan företaget och konsument. Konsekvenserna av detta 

är betydligt mindre följarantal och lägre engagemangsgrad än Oatly. Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att tvåvägskommunikation är mest fördelaktigt för att skapa en hög 

engagemangsgrad på Instagram, vilket i sin tur leder till fördelaktiga resultat för 

relationsskapande och relationshantering. Detta leder till insikten att företag inte bör 
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förlita sig på att konsumenter automatiskt engagerar sig, utan att det krävs ett 

ömsesidigt engagemang för att upprätthålla en god relation. Viktigt är då att båda  

parterna visar på lika intresse och delaktighet. 

Oatly verkar även vinna mycket engagemang hos konsumenterna genom sin 

tonalitet och sitt kommunikativa uttryck. Skånemejerier har valt att gå på det säljande 

och traditionella, medan Oatly har hittat sin egen väg genom öppna och transparenta 

bildtexter med inslag av humor och självironi. Öppenhet och transparens ger sig även 

till känna genom att Oatly genomgående responderar på konsumenters kommentarer, 

frågor och åsikter. Baksidan av det öppna kommunikationsklimatet är att det även 

öppnar upp för kritik från konsumenter. Oatly visar dock på en medvetenhet kring 

denna utmaning i sociala medier, genom att svara på och uppmärksamma kritik. På så 

sätt använder Oatly tvåvägskommunikation till sin fördel genom att reda ut de 

frågetecken som uppstår, samt för att underhålla kontraktet i relationen med 

konsumenterna som kontinuerligt kan skrivas om till det bättre. För Skånemejerier ser 

kommunikationen annorlunda ut eftersom de nås av få kommentarer från konsumenter. 

Detta kan bero på att företaget inte bjuder in till dialog och konversation, och att 

konsumenterna då inte ser någon mening till att interagera. De kritiska kommentarerna 

som publiceras i Skånemejeriers kommentarsfält väljer företaget att ignorera, vilket 

tyder på att de inte kan hantera utmaningen med sociala medier på samma sätt som 

Oatly. Skånemejeriers kontrakt i relationen med sina konsumenter riskerar därmed att 

skrivas om till det sämre eftersom konsumenter eventuellt inte finner någon mening 

med att följa och kommunicera med företaget. Slutsatsen utifrån detta är att om företag 

väljer att närvara på sociala medier, är det av stor vikt att vara införstådd och förberedd 

på de utmaningar de kan medföra. Om företag lyckas hantera kritik kan relationen 

stärkas och utvecklas, men om företaget istället väljer att ignorera ökar risken istället för 

att relationen försämras eller avlutas.  

För att hantera sociala medier krävs bland annat tid, pengar och kompetens, 

vilket kan vara svårt för företag att skapa förutsättningar för. I analysen har Oatly visat 

sig vara ett företag som verkar lägga mer resurser på sin Instagram än vad 

Skånemejerier gör. Detta leder i sin tur till insikten att Oatly lyckats hantera kanalen 

bättre, vilket därmed även tyder på att Oatly skapar och hanterar relationer med 

konsumenter bättre än Skånemejerier. En tanke som uppstått i samband med detta är om 

företag ska närvara i sociala medier även om de inte har rätt förutsättningar för att 
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lyckas, eller om de hellre bör avstå för att inte riskera att initiera en relation med sina 

konsumenter som de sedan inte kan hantera.  

Samtidigt som Oatly uppnår många fördelaktiga faktorer gällande 

relationsskapande och relationshantering kan deras tvåvägskommunikation med 

konsumenter även kritiseras. Tvåvägs-symmetrisk kommunikation är idealet inom PR 

och är den kommunikation som vanligtvis eftersträvas. Däremot kan det ifrågasättas hur 

symmetrisk kommunikationen egentligen kan vara mellan företag och konsument, 

eftersom företag i grunden har en auktoritär maktposition med ett vinstdrivande syfte. 

Samtidigt utmanar sociala medier företagens maktposition genom möjligheten till 

balanserad tvåvägskommunikation, vilket har lett till en maktförskjutning från företag 

till konsument. Oatly visar på en strävan efter symmetrisk kommunikation genom att 

besvara och bekräfta de konsumenter som kommenterar, samt att de visar på 

uppskattning för deras åsikter. Det leder i sin tur till en mer balanserad kommunikation 

mellan parterna vilket således även är en god förutsättning för en långvarig relation. 

Dock är kommunikationen inte helt symmetrisk eftersom en stor del av Oatlys följare 

väljer att inte interagera med företaget. Utifrån detta kan slutsatsen dras att även om 

fullständig symmetri är svår att uppnå, kan företag visa på en vilja att uppnå en 

symmetrisk kommunikation med sina konsumenter genom att uttrycka genuint intresse  

för den andra parten och deras åsikter. 

Slutligen kan konstateras att sociala medier har haft en stor inverkan på 

relationsskapande och relationshantering mellan företag och konsument. De digitala 

kanalerna har påverkat yrkesområden inom strategisk kommunikation och har bland 

annat utökat möjligheterna till tvåvägskommunikation, interaktion och engagemang 

mellan företag och konsument. Dessa nya sätt för företag att kommunicera med 

konsumenter har även visat på nya möjligheter till att skapa och hantera relationer. 

Samtidigt bör det betonas att det inte räcker med att bara skapa en relation med 

konsumenter, vilket visats i Skånemejeriers kommunikation, utan även hantera och 

underhålla relationen aktivt, som framkommit i Oatlys kommunikation. Slutligen kan 

det konstateras att sociala medier inte automatiskt bidrar till goda resultat och relationer, 

utan det är signifikant för företag att förstå vikten av tvåvägskommunikation, 

interaktion samt engagemang i sociala medier för att uppnå relationsskapande och 

relationshantering med konsumenter.  
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6.1 Förslag till framtida forskning 

Forskning kring relationer i sociala medier är bristfällig, vilket gör det till ett spännande 

forskningsområde att utforska. Denna studie har fokuserat på relationsskapande och 

relationshantering mellan företag och konsument på sociala mediekanalen Instagram, 

vilket undersökts genom en netnografisk observation och kvalitativ innehållsanalys. 

Förslag till vidare forskning är att utgå från ett specifikt perspektiv, exempelvis från 

konsument- eller företagsperspektiv och att tillämpa kvalitativa intervjuer. Detta skulle 

bidra med en djupare inblick i personliga tankar och resonemang från personer som 

befinner sig på sociala medier. Det skulle även möjliggöra ett flertal olika tolkningar 

inom ämnet. Det finns även möjlighet till att utveckla studien genom att undersöka fler 

företag som är verksamma i sociala medier och inom varierande branscher, vilket skulle 

kunna bidra med nya insikter. En vidare utveckling av studien skulle kunna vara att 

undersöka de konkreta konsekvenserna av relationsskapande och relationshantering 

med konsumenter i sociala medier, exempelvis effekterna på omsättning, lönsamhet 

m.m. En annan intressant aspekt av forskningen angående relationsskapande och 

relationshantering skulle kunna vara att utföra en studie i en fysisk miljö istället för 

online. Detta skulle exempelvis kunna vara på en arbetsplats gällande 

internkommunikation.   
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Bilaga 1 

Analys Skånemejerier 

Data hämtad 11 och 12 april 2018 

 

Sammanfattning siffor 

Följare: 5958 st 

Snitt gilla-markeringar: 116,4 st/inlägg (1,95%) 

Snitt kommentarer: 2,16 st/inlägg (0,09%) 

Snitt visningar: 1098 st/inlägg (18,4%)  

 

Uträkningar 

Snitt gilla-markeringar: totalt 2910 totalt gilla-markeringar / 25 inlägg = cirka 116,4 

(116,4 gilla-markeringar / 5958 följare = 1,95%) 

Snitt kommentarer: totalt 54 kommentarer / 25 inlägg = cirka 2,16 (54 kommentarer / 

5958 följare = 0,09%) 

Snitt visningar rörlig bild: totalt 9885 visningar / 9 filmer = cirka 1098 (1098 visningar / 

5958 följare = 18,4%)  

 

Sammanfattning teman 

• Recept: 4 av 25 (snitt 85,5 gilla-markeringar, 2 kommentarer) 

• Serveringsförslag: 15 av 25 (snitt 108,8 gilla-markeringar, 1,53 kommentarer) 

• Produktbild: 20 av 25 (snitt 113,15 gilla-markeringar, 2 kommentarer)  

• Produktbild med människa: 3 av 25 (snitt 105,3 gilla-markeringar, 1,6 kommentarer)  

• Högtid: 7 av 25 (snitt 125,5 gilla-markeringar, 2,14 kommentarer) - gilla-markeringar 

högre än genomsnittet 

• Hälsa: 3 av 25 (snitt 103,3 gilla-markeringar, 0,33 kommentarer)  

• Co-creation: 12 av 25 (snitt 133,9 gilla-markeringar, 2,9 kommentarer) - gilla-

markeringar och kommentarer högre än genomsnittet 

• Rörlig bild: 9 av 25 (snitt 1080,5 visningar, 103,8 gilla-markeringar, 2,5 kommentarer)  
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Exempel på inlägg 
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Bilaga 2 

Analys Oatly 

Data hämtad 11 och 12 april 2018 

  

Sammanfattning siffror 

Följare: 86 900 st 

Snitt gilla-markeringar: 3405 st/inlägg (3,9%) 

Snitt kommentarer: 105 st/inlägg (0,12%) 

Snitt visningar: 13 849 st/inlägg (16%) 

 

Uträkningar 

Snitt på gilla-markeringar: totalt 85 129 totalt gilla-markeringar / 25 inlägg = cirka 3405 

(3405 gilla-markeringar / 86 900 följare = 3,9%) 

Snitt kommentarer: totalt 85 129 kommentarer / 25 inlägg = cirka 105 (105 kommentarer / 

86 900 följare = 0,12%) 

Snitt visningar rörlig bild: totalt 55 397 visningar / 4 filmer = cirka 13 849 (13 849 

visningar / 86 900 följare = 16%)  

 

Sammanfattning teman 

• Produktbild: 11 av 25 (snitt 3371 gilla-markeringar, 131 kommentarer) - kommentarer 

högre än genomsnittet 

• Serveringsförslag: 7 av 25 (snitt 3134 gilla-markeringar, 91,5 kommentarer) 

• Bild på människa: 5 av 25 (snitt 2587 gilla-markeringar, 56 kommentarer) 

• Rörlig bild: 4 av 25 (snitt 11 079 visningar, 2190 gilla-markeringar, 69 kommentarer)  

• Produktbild i annorlunda miljö: 5 av 25 (snitt 2177 gilla-markeringar, 61,4 

kommentarer) 

• Co-creation: 1 av 25 (1772 gilla-markeringar, 88 kommentarer)  

• Tecknad bild: 2 av 25 (snitt 2387 gilla-markeringar, 61,5 kommentarer) 
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• Högtid: 4 av 25 (snitt 3574,5 gilla-markeringar, 101 kommentarer) - likes högre än 

genomsnittet 

• Tillverkning: 1 av 25 (snitt 1773 gilla-markeringar, 44 kommentarer) 

• Reklamskylt: 3 av 25 (snitt 7771 gilla-markeringar, 192,5 kommentarer) - högre än 

genomsnittet 

 

Exempel på inlägg 

 
 

Fortsättning kommentarer.  
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