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Abstract

Do brands belong on Clubhouse?

This study aims to provide an understanding of how organizations can use the

new social network Clubhouse in their brand communication. In order to answer

our research questions a combined qualitative method was applied, consisting of

qualitative interviews, netnographic observations and a virtual focus group. This

method of triangulation allowed us to include both a brand perspective and a users

perspective, which generated a holistic interpretation of the studied phenomenon.

Further, we conducted a thematic analysis to analyze the collected data. Through

the analysis we gained strategic insight in how brand communication can be

expressed on an audio- and real time based social network, as well as which brand

strategies could be identified. The results demonstrate how brand communication

on Clubhouse is continuously influenced by factors such as social trends and

contemporary interests. Thus, social acceleration theory deepens the

understanding of the environment on the social network. Furthermore, the results

show that brand strategies such as brand ambassadorship, relationship building,

brand engagement and storytelling can be expressed through the conversations at

Clubhouse. In a wider context, the study contributes to knowledge within the

scope of strategic communication and digital media through a deeper

understanding of how brand communication can be expressed on audio- and real

time based social networks.

Keywords: brand communication, social network, brand ambassadorship,

relationship building, brand engagement, storytelling, social acceleration theory
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Sammanfattning

Hör varumärken hemma på Clubhouse?

Studien syftar till att bidra med förståelse för hur organisationer kan använda det

nya sociala nätverket Clubhouse i sin varumärkeskommunikation. För att besvara

studiens forskningsfrågor samlades data in genom en kombinerad kvalitativ

metod i form av kvalitativ intervju, netnografisk observation samt en virtuell

fokusgrupp. Metodtrianguleringen möjliggjorde en inkludering av både ett

varumärkesperspektiv samt ett användarperspektiv, vilket bidrog till en holistisk

tolkning av det studerade fenomenet. Vidare applicerades en tematisk analys för

att analysera det empiriska materialet. Analysen bidrog med insikter kring hur

varumärkeskommunikation kan uttryckas på ett ljud- och realtidsbaserat socialt

nätverk, samt vilka varumärkesstrategier som kunde identifieras. Studiens resultat

visar hur varumärkeskommunikation på Clubhouse ständigt påverkas av faktorer

som sociala trender och samtida intressen. Således fördjupar teorin om social

acceleration förståelsen för miljön på sociala nätverk. Fortsättningsvis visar

resultaten hur varumärkesstrategier som ambassadörskap, relationsbyggande,

varumärkesengagemang och storytelling kan uttryckas genom samtal på

Clubhouse. I en större kontext bidrar studien med kunskap inom fältet strategisk

kommunikation och digitala medier genom en djupare förståelse för hur

varumärkeskommunikation kan uttryckas på ljud- och realtidsbaserade sociala

nätverk.

Nyckelord: varumärkeskommunikation, sociala nätverk, ambassadörskap,

relationsbyggande, varumärkesengagemang, storytelling, social acceleration

Antal karaktärer inkluderat blanksteg: 96 766
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1 Inledning

“Folk är trötta på att få intryck hela tiden, vi är så vana vid att skrolla och skrolla

och skrolla, och vi fastnar liksom med blicken i något annat och ser inte ens

världen runtomkring oss [...]  jag tror att folk är trötta på att titta och få intryck

på den vägen. Vi vill prata istället!”

I linje med digitaliseringens framfart etableras ständigt nya sociala medier som

bjuder in till konversation, engagemang och interaktion (Young & Åkerström,

2016). Web 2.0 kan ses som ett paraplybegrepp för webbapplikationer som genom

en användarvänlig design främjar interaktivt informationsutbyte och samskapande

innehåll (Cornelissen, 2017). Några exempel på dessa applikationer är sociala

medier som Facebook, Instagram och Youtube. Sociala medier har inneburit såväl

möjligheter som utmaningar för organisationer där en grundläggande faktor är den

demokratisering av innehåll som web 2.0 medfört (Cornelissen, 2017). Till

skillnad från tidigare kommunikationskanaler främjar sociala medier mer

interaktiva konversationer, där organisationer och dess intressenter i en

samskapande process formar varumärket. Uppfattningen kring intressenternas roll

har således förändrats från att ses som tämligen passiva mottagare till aktiva

medskapare.

Sociala nätverkssajter har gett konsumenter möjlighet att påverka såväl

intressenter som allmänhetens uppfattning om ett varumärke. Diskursen kring ett

varumärke handlar allt mindre om kontroll och snarare mer om proaktivt

engagemang (Cornelissen, 2017). Clubhouse är ett nytt socialt nätverk som

lämnar allt mindre utrymme för planerade kommunikativa insatser. Applikationen

lanserades på den svenska marknaden i slutet av 2020 och spreds likt en löpeld

bland svenska användare. I och med populariteten bland svenska konsumenter
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dröjde det inte länge tills även varumärken och dess talespersoner hittade hit. Det

nya sociala nätverket har introducerat ett skifte för varumärkeskommunikation på

sociala medier. Dels genom att inget utrymme lämnas för konventionella verktyg

som bild, text och video, dels genom att kommunikationen direktsänds och

således inte lämnar utrymme för iscensatt innehåll.

1.1 Problemformulering

Inom fältet strategisk kommunikation och digitala medier föreligger en etablerad

förståelse kring sociala mediers relationsfrämjande och dialogiska karaktär (Lal et

al., 2020). En stor del av forskningen har berört varumärkeskommunikation på

sociala medier och huruvida sociala medier främjar en dialogisk kommunikation

mellan organisation och konsument (Sharma & Verma, 2018). Däremot finner vi

att tidigare forskning präglas av ett fokus på hur konsumenter kan nås av

organisationer, snarare än hur organisationer kan skapa möjlighet för interaktion.

Vidare har forskningen kring sociala nätverkssajter generellt utforskat relationen

konsumenter emellan (Sharma & Verma, 2018).

Fortsättningsvis finner vi att tidigare forskning behandlat interaktioner

som främst sker genom iscensatt och planerad varumärkeskommunikation (Young

& Åkerström, 2016). Här identifieras en möjlighet att bidra med forskning som

beaktar kommunikation som sker i realtid. Vidare framhålls att forskning inom

varumärkeskommunikation på sociala nätverkssajter koncentrerats vid

framträdande sociala medieplattformar som Facebook, Twitter och Instagram.

Forskning inom området med fokus vid dessa nätverk kan därför ses som

tämligen mättad (Sharma & Verma, 2018). Här återfinns beaktansvärda

kunskapsgap. Dels genom att studera ett nytt socialt nätverk som tidigare inte

berörts akademiskt. Dels genom att Clubhouse, som i kontrast till ovan nämnda

nätverk, endast innefattar ljud- och realtidsbaserad kommunikation.

Mot bakgrund av ovanstående reflektioner ämnar följande studie att bidra

till att fylla ett kunskapsgap inom forskningen beträffande organisationers

varumärkesarbete på sociala nätverk. Dels genom att undersöka relationen mellan

varumärke och konsument på ett socialt nätverk som utesluter traditionella
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kommunikationsverktyg som text, bild och video. Dels genom att beakta

realtidsaspekten, vilket tidigare forskning i begränsad utsträckning undersökt.

Således ser vi att studien ger ett unikt bidrag till forskningsfältet strategisk

kommunikation och digitala medier genom att undersöka varumärkes-

kommunikation på ett nytt socialt nätverk som endast innefattar ljud- och

realtidsbaserad kommunikation.

1.2 Syfte och frågeställningar

Studien syftar till att undersöka hur organisationer kan använda sig av Clubhouse

i sin varumärkeskommunikation. Genom denna undersökning kan en djupare

förståelse kring varumärkeskommunikation i relation till nya sociala nätverk som

nödvändigtvis inte inkluderar funktioner som bild, text och video skapas. Studien

ämnar att fördjupa kunskapspraxis om organisationers varumärkesarbete i ljud-

och realtidsbaserade sociala nätverk, samt till att bidra med forskning kring digital

strategisk kommunikation i varumärkesbyggande syfte.

Frågeställningar:

- Hur kan organisationer kommunicera sitt varumärke på ett ljudbaserat

socialt nätverk som Clubhouse?

- Vilka varumärkesstrategier kan identifieras och hur kan de uttryckas?

1.3 Det sociala nätverket Clubhouse

Clubhouse är ett interaktivt socialt nätverk skapat av entreprenörerna Rohan Seth

och Paul Davidson i USA. Applikationen lanserades i april 2020 och kom snabbt

att bli populärt bland entreprenörer, kändisar och inom techsektorn. Applikationen

kan beskrivas som en kombination av livepodcast, samtal och konferens och är

baserad på funktionen av drop-in ljudkonversationer. I jämförelse med andra

sociala nätverk lämnar Clubhouse inget utrymme för chatt, bild eller video utan

endast ljud (Nationalencyklopedin [NE], u.å.).

Som användare kan man delta i samtal eller lyssna som åhörare. Samtalen

rör vanligtvis diskussioner kring dagsaktuella ämnen eller nischade
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ämnesområden. Rum kan skapas spontant eller schemaläggas, där de schemalagda

rummen ger användare möjlighet att i förväg planera sitt deltagande. Användare

kan moderera antingen ett öppet, socialt eller stängt rum. Likt rummen antyder

kan vem som helst delta i de öppna rummen, de sociala rummen är tillgängliga för

moderatorns kontaktnät och stängda rum är endast för personer som moderatorn

följer. Genom att addera teman för rummen förklaras syftet för andra användare.

Samtalen sker i realtid, vilket innebär att de inte sparas eller kan lyssnas på i

efterhand (NE, u.å.).

1.4 Avgränsning

Uppsatsen är skriven inom ramen för strategisk kommunikation och digitala

medier vilket innebär flera avgränsningar för studien. Till att börja med har

studien avgränsats till att studera varumärkeskommunikation på sociala nätverk.

Vidare har vi valt att studera det sociala nätverket Clubhouse, snarare än att

inkludera flera trendande sociala nätverk. Studien avgränsas även genom att

studera ljud- och realtidsbaserad kommunikation, vilket exkluderar material i

form av bild, text och video. Det empiriska materialet avgränsades till två

intervjuer, en virtuell fokusgrupp och sex observationer. Studien har även

avgränsats till att bidra med forskning och insikter ur ett varumärkesperspektiv.

Avgränsningarna för studien har baserats på det tidsintervall som arbetet stått

inför, samt studiens metodval och området varumärkeskommunikation på sociala

nätverk. Trots avgränsningarna anses studiens underlag som tillräckligt för att

besvara forskningsfrågorna och uppfylla studiens syfte.

1.5 Disposition

Studien utgörs av sex kapitel och är disponerad enligt följande. I nästkommande

kapitel presenteras en översikt av tidigare forskning inom

varumärkeskommunikation på sociala nätverk. Här berörs även

populärvetenskapliga publikationer kring Clubhouse i relation till varumärken.

Efterföljande kapitel utgörs av studiens teoretiska ramverk där teorier inom
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studiens två delområden presenteras: social acceleration och varumärkesstrategier.

I det fjärde kapitlet presenteras val av metod och material, följt av reflektioner och

etiska överväganden. I kapitel fem redogörs det empiriska materialet, vilket

analyseras i relation till frågeställningar och teori. Det sista kapitlet utgörs av en

sammanfattande diskussion, vilket leder vidare till studiens slutsatser.

Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning.
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2 Tidigare forskning

Följande avsnitt redogör för tidigare forskning kring varumärken på sociala

nätverk samt ljudbaserad och realtidsbaserad varumärkeskommunikation. Vidare

innehåller kapitlet populärvetenskapliga publikationer rörande Clubhouse.

Avsnittet är av betydelse för studiens kunskapsbidrag som påvisats i avsnitt 1.1,

samt för att ge en överblick över rådande forskning inom fältet.

2.1 Varumärken på sociala nätverk

Dagens digitala samhälle präglas av allt större närvaro och deltagande online,

såväl privat som i organisatoriska sammanhang. Young och Åkerström (2016)

skriver att organisationer som syftar att arbeta strategiskt och kommunikativt är

skyldiga att tänka digitalt och anta nya digitala tekniker för att nå organisatoriska

mål. Den digitala världen förändras hastigt, vilket lyfter kravet på en organisations

digitala bekvämlighet där teknisk och social erfarenhet är avgörande för effektiv

strategisk kommunikation (Young & Åkerström, 2016).

Sociala nätverk får allt större utrymme i konsumenters vardag (Bailey et

al., 2021). Tillväxten har resulterat i fler möjligheter för interaktion konsumenter

emellan, samt mellan varumärken och konsumenter. Forskning inom sociala

nätverk och virtuella gemenskaper växte fram redan i samband med web 2.0.

Däremot har forskning inom området ur ett varumärkesperspektiv tilltagit det

senaste decenniet (Sharma & Verma, 2018). Sharma och Verma (2018)

problematiserar att merparten av forskning inom sociala nätverk fokuserat vid

relationen konsumenter emellan, snarare än mellan varumärke och konsument.

Vidare har en begränsad del av forskningen konceptualiserat kundengagemang

med fokus på relationen mellan varumärke och intressent, trots att ämnet anses

relativt välutforskat.
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Tafesse (2016) redogör för hur varumärkeskommunikation som

uppmuntrar konsumenters samskapande aktiviteter och problemlösning kan skapa

interaktiva upplevelser mellan varumärke och konsumenter. Vidare

problematiseras vikten av ständigt förnyad kunskap kring deltagande på sociala

medier, där kreativa strategier för engagemang ses som avgörande i den digitala

världen (Ashley & Tuten, 2014). Sociala nätverk har en direkt påverkan på

varumärkens interaktion med konsumenter, genom att kommunikationens kvalitet

bedöms utifrån intressenternas engagemang (Dabbous & Barakat, 2020). I linje

med detta beskriver Rågsjö Thorell (2021) att samtal på Clubhouse utgör en

möjlighet för varumärken att etablera en nära relation med sin målgrupp samt

lyfter nätverkets ofiltrerade karaktär. Vidare ifrågasätts huruvida Clubhouse är en

plats för varumärken idag, men att marknadsförare bör utforska forumet för nyttja

människors drivkrafter, interaktion och deltagande. Organisationer uppmuntras

även bejaka Clubhouse potential genom att välja ut representanter för varumärket

att delta i forumet (Rågsjö Thorell, 2021).

Fortsättningsvis har Lujja och Özaka (2017) bedrivit forskning kring

sociala nätverks betydelse för varumärken i relation till kundengagemang och

poängterar behovet av mer studier inom området. Forskarna betonar sociala

nätverks starka tillväxt och att organisationer bör integrera det i sitt

varumärkesarbete. Följaktligen utgör organisationers arbete med sociala nätverk

en konkurrensfördel genom etablering av relationer och engagemang. Vidare

redogör Azar (2021) för hur organisationer ska hantera Clubhouse och betonar att

varumärken tidigt bör närvara och nyttja nya plattformar innan sina konkurrenter.

Tidig adaption på nya nätverk kan resultera i hög räckvidd då budskapet visas i ett

mindre mättat och konkurrerande nätverk. Således menar Azar (2021) att

Clubhouse är en unik möjlighet för organisationer att strategiskt positionera sig

och etablera relationer med intressenter.

Voorveld (2019) redogör för forskning inom varumärkeskommunikation

på sociala medier och betonar att plattformar ofta behandlas som ett medium eller

kanal, snarare än att beakta dess olikheter i dynamik och upplevelser. I sin

litteratursökning beskriver forskaren att nästintill 30 % av 144 studier fokuserade
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på Facebook. Följaktligen koncentrerades 17 % av studierna på sociala nätverk

generellt, utan att referera till en specifik plattform. Vidare studerades plattformar

som Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp och Youtube. Således föreslår

Voorveld (2019) framtida studier med fokus på andra sociala plattformar samt

betonar plattformars skiljaktigheter gällande varumärkeskommunikation och att

de därför bör studeras separat. Liknande tanke framhålls av Sharma och Verma

(2018) som i sin litteraturöversikt poängterar att forskningen fokuserat vid stora

sociala plattformar som Facebook, Twitter och MySpace. Fortsättningsvis menar

forskarna att det ännu råder ett kunskapsgap i hur organisationer konkret kan

använda sociala medier för att möjliggöra hållbara och värdeskapande relationer

med intressenter.

2.2 Ljud- och realtidsbaserad varumärkeskommunikation

Röster har länge varit en del av organisationers varumärkesstrategier och studier

har visat hur rösten kan vara ett kraftfullt verktyg i varumärkesarbetet (Zoghaib,

2017). Genom att låta en talesröst representera varumärket, kan denna röst bli en

del av varumärkets identitet och skapa mervärde för varumärket. Däremot har

studierna inte undersökt röstens värde i realtid och inte heller inkluderat

intressentens röst.

I takt med att användningen av traditionell media avtar lämnas ett större

utrymme för digitala substitut. Ett ljudbaserat digitalt medium med stor ökning de

senaste åren är podcasts vilket har gått från att 55 % av internetanvändarna år

2019 har lyssnat minst någon gång, till 68 % år 2020 (Internetstiftelsen, 2020). I

jämförelse med andra lyssnade medier som ljudböcker och digital radio har

podcasts ökat mest. Anledningen ser Bottomley (2015) vara samtidens intresse för

ljudbaserad kommunikation. Även Samuel-Azran et al. (2019) har forskat kring

podcastmediets framfart där konsumenters intresse för kunskap, underhållning

samt intellektuell stimulans beskrivs som drivande faktorer. Trots att podcast

länge varit en del av det digitala medielandskapet uttrycker Bottomley (2015) en

begränsad forskning i relation till fältet kommunikation och media.
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Lindgren (2016) skriver om hur dagens media fascineras av

verklighetsnära upplevelser och hur ljudbaserade tjänster som podcasts utgör

passande medium för dessa upplevelser. Här betonas värdet av att uppleva något

annorlunda än det som är producerat och iscensatt samt att uppleva ljud och talade

ord utan en skärm. Det personliga lyssnarutrymmet innefattar en intimitet och ett

mer personligt band mellan berättarrösten och lyssnaren. Om podcasts enligt

Lindgren (2016) upplevs som något intimt och personligt kan möjligen

realtidsbaserade samtal ha tagit denna intimitet ett steg längre. Rågsjö Thorell

(2021) tar fasta på Clubhouse potential för varumärken i förhållande till

ovanstående resonemang och poängterar att begränsningar i format kan vara

värdeskapande. Clubhouse begränsning till ljud kan således ses som en möjlighet

att skapa unikt innehåll likt Twitter där innehållet begränsas i antal tecken. Vidare

lyfts samtidens intresse för ljud vilket kan ligga till för grund det stigande

intresset för Clubhouse.

Sharma och Verma (2018) tar fasta på forskning inom sociala medier och

dialogisk kommunikation och beskriver att det länge varit känt att denna

kommunikation underlättar relationen mellan konsumenter och organisationer.

Däremot menar författarna att dagens moderna teknologiska utvecklingar har

adderat en ny dimension med interaktioner i realtid, vilket frångår traditionella

kommunikationsaktiviteter. Följaktligen har det skett ett skifte i relationen mellan

konsument och varumärke, där sociala medier givit individer en röst som bör

mötas av organisationen genom konversation. Sharma och Verma (2018) lyfter

även realtidsbaserade konversationer som möjlighet för organisationer att genom

ett aktivt lyssnande få en inblick i konsumentens sinne samt få tillgång till

feedback. Detta kan likställas med Azar (2021) resonemang om att organisationer

genom att delta i och moderera konversationer i realtid kan påvisa expertis som

utmärker sitt varumärke. Vidare beskrivs att starka varumärken med verbal

kompetens och tydligt värde kan nå stor framgång på Clubhouse. Här menar Azar

(2021) att det handlar om att vara genuin, etablera en värdedriven interaktion samt

skapa en tydlig position på plattformen.
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3 Teoretiskt ramverk

Studiens teoretiska ramverk ämnar att kontextualisera och skapa en förståelse för

den insamlade empirin. Genom ett induktivt arbetssätt valdes relevanta teorier i

takt med materialinsamlingen. I avsnittets första del presenteras Rosas teori om

social acceleration. Vidare redogörs studiens perspektiv på begreppet varumärke,

följt av varumärkesstrategier som relationsbyggande, varumärkesengagemang,

ambassadörskap och storytelling.

3.1 Ett accelererande samhälle

Dagens moderna samhälle präglas av tillväxt och utveckling vilket innebär att

världen ständigt måste erövras och optimeras. Rosas (2013) teori om social

acceleration presenterar social acceleration som centrum av det vi anser är

modernitet. Världen kräver att människan och organisationer ständigt utvecklas,

förnyas och expanderas för att behålla sin samhälleliga position. Teorin om social

acceleration kan användas för att bidra med förståelse kring vår samtid och

fördjupa kunskapen kring dagens varumärken och dess kommunikation. Utan

acceleration och tillväxt återfinns ingen samhällelig ordning vilket Rosa (2013)

benämner som dynamisk stabilisering. Här ses acceleration som en grundfaktor

för samhället och alla dess aktörer. Endast genom ständig effektivisering kan vi

bevara vår samhälleliga position vilket gör accelerationen oundviklig för såväl

privatperson som organisation.

Rosa (2013) presenterar tre grundläggande dimensioner av social

acceleration: teknisk acceleration, acceleration av social förändring och

acceleration av livets takt. Dimensionerna påverkar varandra likt ett kretslopp.

Dimensionen gällande teknisk acceleration fokuserar vid att ny teknik ständigt

leder till effektivisering. Här representeras modernitetens acceleration i huvudsak
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av progressiv acceleration som transport, kommunikation och produktion.

Perspektivet kan således betraktas ur en historisk kontext, men kan även förklaras

i relation till dagens digitala framsteg. Genom digitaliseringen har tanken om tid

och rum förändrats, där kommunikation och sociala relationer blivit nästintill

oberoende av dessa faktorer.

Den tekniska utvecklingen tenderar att påskynda sociala förändringar

såsom teoretisk, praktisk och moralisk kunskap samt sociala handlingar (Rosa,

2013). Här syftar begreppet acceleration främst till den påskyndande förändringen

av exempelvis mode, livsstil och arbete. Accelerationen ses som den ökade

hastigheten av handlingsorienterade upplevelser och förväntningar. Likt en

förkortning av den tid som uppfattas som nuet inom respektive samhällssfär. För

att bibehålla vår position är det därför avgörande att adaptera dessa sociala

förändringar. Den tredje accelerationsformen, accelerationen av livets takt,

representerar en reaktion på bristen av tidsresurser. Dels innebär detta en ökning

av antalet handlingar per tidsenhet, dels utförandet av parallella aktiviteter

samtidigt.

De tre dimensionerna skapar en cirkulär acceleration som driver varandra

och får samhället att ständigt effektiviseras. Den tekniska accelerationen driver

den sociala genom exempelvis allt hastigare förändring av trender och beteenden.

Genom ny utveckling som bland annat sociala nätverk kan således nya

kommunikationsvanor påskyndas. Rosa (2013) menar att dagens moderna

samhälle erbjuder så många olika tekniska lösningar och sociala plattformar som

effektiviserar vår vardag, men trots det upplever vi en tidsbrist. Även om nummer

av aktiviteter per dag ökar drastiskt upplever vi att vi inte hinner med. Våra tankar

om tid blir således en paradox vilket kan förklaras med hjälp av teorin om social

acceleration.

Genom Rosas (2014) teori kan insikter om varumärken och dess

kommunikation skapas. Individers uppfattning om sig själva och sin omgivning

ses inte längre som något planerat och bestämt, utan lämnar istället plats för

tillfälligheter och trender (Rosa, 2014). Vi tenderar att agera mer situativt vilket i

sin tur medför ett mer situativt samhälle. Vardagen präglas av flexibilitet eftersom
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händelser inte längre kan planeras i samma utsträckning som förr. Således

behöver varumärken och dess kommunikation agera såväl strategiskt som

situationellt, vilket kräver en förståelse för den komplexitet som präglar det

moderna samhället.

3.2 Varumärkesstrategier

Ett varumärke är en dynamisk process av kontinuerlig förhandling mellan parter

och innefattar upplevelser och associationer som skapar värde (Hatch & Schultz,

2008; Rosenbaum-Elliott et al., 2018). Vid varumärkesarbetet är intressenters

perception central eftersom varumärken existerar i sinnet och etableras över tid.

Varumärkesarbetet handlar om att utefter strategier etablera och hantera

intressenters uppfattningar kring en organisation (Rosenbaum-Elliott et al., 2018).

3.2.1 Relationsbyggande på sociala medier

Idag återfinns en mättnad bland intressenter kring att kontinuerligt bli utsatta för

säljande marknadsföring. Därför beskriver Waller (2020) relationsbyggande som

grundläggande för dagens organisationer. Utan fokus på relationsfrämjande

kommunikation menar författaren att ett varumärke kan misslyckas med att nå sin

målgrupp. Därav krävs tvåvägskommunikation som för målgruppen känns

autentisk och relevant. Med dagens teknologi tillåts konsumenten att uttrycka sin

röst och föra en konversation med varumärken, vilket betonar vikten att som

organisation ständigt uppdatera konsumentens upplevelse (Waller, 2020).

Även Achen (2017) redogör för sociala mediers interaktiva karaktär som

ett värdefullt verktyg för relationsskapande mellan varumärke och intressent.

Genom ett ömsesidigt utbyte av dialog kan såväl relationer som

varumärkeslojalitet stärkas (Pang et al., 2016). En ömsesidig dialog kan även

resultera i förstärkt varumärkesimage och socialt kapital vilket anses centralt vid

relationsskapande.

Intressenter spelar en vital roll i formandet av varumärken och dess

budskap vilket påvisar betydelsen av att kommunicera med intressenter, snarare

än till dem (Pang et al., 2016). Genom relationsskapande på sociala medier
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samskapas varumärkets värden och budskap, vilket lyfter såväl organisationers

berättande som intressenternas återberättande. Således betonas vikten av att förstå

sociala medier som möjlighet till interaktion, snarare än som verktyg för

informationsspridning (Achen, 2017). Vidare framhålls betydelsen av

varumärkens deltagande på kanaler som målgruppen närvarar vid. I virtuella

nätverk upplever intressenter en känsla av tillhörighet och gemenskap. Genom

varumärkets närvaro på rätt nätverk kan således varumärken skapa en mötesplats

för dialog med intressenter och komma närmre varandra (Achen, 2017).

Trots att vikten av relationsbyggande för organisationer är erkänd, menar

Pang et al. (2016) att få organisationer utnyttjar sociala medier till dess fulla

potential. Vidare nämner forskarna utmaningar som ryktesspridning och att

samtala med rätt intressenter. Däremot betonas även att organisationer i

interaktion och relationsbyggande bör överlåta en viss kontroll över

konservationen. Pang et al. (2016) menar att syftet är att lyssna in och försöka

förstå intressenters åsikter, så att relationen inte uppfattas som strategisk eller

egennyttig.

3.2.2 Varumärkesengagemang

Engagemang beskrivs som centralt för att organisationer ska upprätthålla ett starkt

och differentierat varumärke (Waller, 2020). Vidare betonar Waller (2020) värdet

av personlig kontakt mellan människor då det upplevs som mer engagerande och

trovärdigt än när organisationer är sändaren. Begreppet varumärkesengagemang

refererar till varumärkens initiativ för att fånga konsumenters uppmärksamhet och

generera positiva intryck i samverkan med dessa (Rossolatos, 2020). Ett aktivt

engagemang inkluderar intressenters feedback, interaktion och lojalitet, vilket kan

uppnås genom deltagande initiativ på sociala medier. Engagemang går alltså

bortom köpprocessen och lyfter snarare konsumenters interaktion och medverkan.

Intressenters engagemang kan te sig i form av idéer, attityder och åsikter.

Engagemang bör bejakas och mötas av organisationen, för att kunna etablera ett

relationellt och emotionellt band med intressenter (Waller, 2020). Vidare betonar

författaren att ett varumärkes effektivitet är beroende av att vara omtyckt vilket
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kan uppnås genom att tydligt uppvisa vänlighet, åtkomlighet och empati.

Varumärken behöver alltså liksom människor agera genuint och engagerat vilket

med fördel kan uttryckas genom olika digitala plattformar (Waller, 2020). Genom

att bjuda in till samskapande av innehåll engageras intressenter genom deltagande

och delande, och varumärken ges möjlighet att lyssna på dess intressenter (Ashley

& Tuten, 2014).

3.2.3 Storytelling

Storytelling som varumärkesstrategi syftar till att genom berättelser kommunicera

budskap som reflekterar en organisations varumärke och dess värden, kultur och

visioner. I samband med sociala mediers framväxt har en demokratisering av

kommunikationen skett, och organisationer kan inte längre kontrollera

varumärkets storytelling i samma utsträckning som förr (Singh & Sonnenburg,

2012). Istället spelar konsumenter en mer aktiv roll (Budtz et al., 2010). Makten

över varumärkens storytelling har således fördelats mellan varumärke och

intressent, där intressenternas deltagande i många fall är avgörande i

skapandeprocessen (Singh & Sonnenburg, 2012). Således är relationen till

intressenter central vid skapandet och återskapandet av ett varumärkes berättelse.

Genom sociala nätverk har användare möjlighet att sammanstråla sina

åsikter vilket bidrar till skapandet av ett varumärke genom storytelling (Budtz et

al., 2010). Det handlar alltså till stor del om den sociala funktion som en

berättelse uppnår genom dialog och samverkan med omgivningen. Genom att

involvera konsumenter i ett varumärkes berättelse, menar Budtz et al. (2010) att

denna kan bli mer trovärdig och stark. Storytelling kan även bidra till att etablera

en mer emotionell relation gentemot konsumenter, eftersom strategin kan främja

interaktion och känslan av tillhörighet (Lee & Hsieh, 2021).

Dagens digitalisering innebär en högre omfattning av användargenererat

varumärkesinnehåll och således ett ständigt utbyte av berättelser (Singh &

Sonnenburg, 2012). Storytelling kan urskiljas ur nästan allt användar-relaterat

material, vilket även innebär att berättelsen ofta integreras över flera olika

plattformar. Genom att fånga upp dessa berättelser kan varumärken bli en del av
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berättandet (Budtz et al., 2010).

Digital storytelling sker exempelvis genom berättande på bloggar, sociala

medier och podcasts (Alexander, 2011). Vid ljudbaserad storytelling beskrivs

berättandet som intimt, övertygande och inspirerande där rösten kan komma att

utgöra ett stort värde. Varje röst är distinkt och representerar olika personligheter.

En ljudbaserad berättelse ger lyssnare en känsla av berättarens närvaro. Således

kan ljudbaserad storytelling frambringa en djupare koppling och relation till

publiken (Alexander, 2011).

3.2.4 Ambassadörskap

Idag kopplas varumärken nödvändigtvis inte till en unik produkt eller tjänst.

Snarare har varumärken kommit att betraktas som en organisations största tillgång

och alltmer resurser fokuseras vid att skapa ett starkt varumärke (Melin &

Hamrefors, 2007). Organisationen skapas och återskapas genom kommunikation,

vilket innebär att varumärket skapas genom organisationsmedlemmarnas

konversationer (Heide & Simonsson, 2011).

Waller (2020) beskriver att varumärkens immateriella värden blir av allt

större betydelse i takt med digitaliseringen. Individualiseringen av varumärken

innebär att tydligt koppla ett varumärke till en person eller personlighet, vilket har

blivit allt mer centralt för organisationer. Organisationer bör således lägga större

vikt vid att karaktärisera sitt varumärke och identitet med mänskliga egenskaper.

Vidare skriver författaren att individer idag inte endast säljer en tjänst, en produkt

eller ett varumärke, utan att de konstant säljer sig själva och sin image.

En organisationsmedlem beskrivs vara en av de mest vitala faktorerna för

att generera en positiv upplevelse av organisationens varumärke. Att låta

intressenter interagera med varumärket är avgörande för dess framtid och

framgång vilket betonar vikten av medarbetares roll för att kontinuerligt stärka

varumärket och dess värden (Waller, 2020).

Organisationsmedlemmarnas roll kan betraktas som varumärkes-

ambassadörer vilket förklaras som en person som förkroppsligar och personifierar
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varumärket (Heide & Simonsson, 2011; Melin, 1999). Ett starkt varumärke är

ytterst förenat med sina medlemmar, eftersom de agerar medskapare av

varumärket och dess värden (Schultz & de Chernatony, 2002). Organisationens

medlemmar bör alltså betraktas som betydelsefulla ambassadörer för varumärket,

där vikten av att ambassadörerna lever varumärket är en grundläggande förståelse

för organisationen (Heide & Simonsson, 2011).

I linje med ovanstående skriver Waller (2020) att organisationers anställda

och grundarens personlighet har stor betydelse för varumärket och dess identitet.

Idag påverkas organisationens varumärke av såväl konsumenters som

organisationmedlemmars personliga identiteter. Vidare ses fysiska attribut, som

exempelvis röst, kunna förstärka ett kommunikativt budskap. Waller (2020) lyfter

även styrkan i att associera ett varumärkes värden med grundaren och

kommunicera genom varumärkesambassadörer. På senare år har organisationer

kommit att tydligt koppla sine varumärken med dess grundare och toppchefer, då

detta kan ha en positiv inverkan på organisationsmedlemmarnas och allmänhetens

bild av organisationen.
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4 Metod och material

Följande avsnitt behandlar studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt följt av

metodologiska tillvägagångssätt. Här presenteras de metoder som använts för att

samla in studiens empiri, vilka är intervju, netnografisk observation samt virtuell

fokusgrupp. Vidare redogörs för den analysmetod som tillämpats för att sortera

och förstå det empiriska materialet. Avslutningsvis diskuteras studiens urval,

metodreflektion och etiska dilemman.

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt

I studien antas en socialkonstruktionistisk ontologi där vår omvärld inte ses som

något objektivt, utan istället konstrueras och rekonstrueras genom samskapande

sociala interaktioner. Genom följande synsätt ses även organisationen som något

som ständigt skapas och omskapas i det vardagliga samspelet mellan olika aktörer

(Bryman, 2018). Studiens epistemologiska utgångspunkt grundas i

interpretativism vilket bygger på tolkning och förståelse (Bryman, 2018). Således

syftar studien till att skapa förståelse kring människors handlingar snarare än att

undersöka de krafter som påverkar dessa. Utgångspunkterna anses adekvata

eftersom studien baseras på en kvalitativ analys, där individers sociala verklighet,

uppfattning och förståelse betonas (Bryman, 2018).

Vidare har studien en induktiv ansats vilket innebär en process där ett antal

fall observeras i syfte att säga något generellt om den givna klassens fall (Kvale &

Brinkmann, 2014). Genom studiens insamlade material har teorin utvecklats för

att kunna förklara och kontextualisera empirin i större och vetenskapliga

sammanhang. Därav är teorin ett resultat av vår forskningsansats (Bryman, 2018).
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4.2 Kvalitativ forskningsmetod

För att besvara studiens forskningsfrågor har en kvalitativ metodtriangulering

utförts, vilket innebär att tre olika kvalitativa metoder har kombinerats i syfte att

skapa en djupare förståelse. Triangulering används för att fånga olika aspekter av

ett och samma fenomen, vilket följer ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som

inte syftar till att skapa en konstant bild av ett socialt fenomen (Eksell &

Magnusson, 2014). Vidare enligt Merriam och Tisdell (2015) är triangulering en

strategi för att försäkra sig om studiens trovärdighet. Genom att studiens slutsatser

bekräftas med tre olika metoder kan således studiens trovärdighet främjas.

De tre metoder som kombinerats är kvalitativa intervjuer, netnografiska

observationer samt en virtuell fokusgrupp. Merriam och Tisdell (2015) belyser att

observation som kombineras med intervjuer är väl användbart inom kvalitativ

forskning då det frambringar en holistisk tolkning av det studerade fenomenet.

Vidare beskriver Eksell och Magnusson (2014) att användningen av olika metoder

kan ge en djupare förståelse av ett fenomen och att en kombination av intervjuer

och observation föredras. Intervjun kan ge värdefull insikt i vad forskare bör

fokusera på i sina observationer och således även vara tidsbesparande vilket är

relevant i vårt fall med en given tidsram.

Genom val av metod, forskningsdesign samt vetenskapligt perspektiv

syftar studien inte att generaliseras till population. Inom kvalitativ forskning kan

man däremot uppnå analytisk generaliserbarhet genom att studiens resultat

generaliseras till en teori (Heide & Simonsson, 2014). Således syftar studien att

uppnå ökad teoretisk relevans genom att förstå det empiriska materialet i relation

till etablerade teorier inom fältet strategisk kommunikation och digitala medier.

4.3 Datainsamling

Nedan beskrivs insamlingsmetoderna kvalitativ intervju, netnografisk observation

och virtuell fokusgrupp som har använts för att generera studiens empiriska

material.
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4.3.1 Kvalitativ intervju

Grunden till djupintervjuer utgörs av intresset att förstå människors erfarenheter

och de betydelser som görs av dessa (Seidman, 2006). Studiens kvalitativa

intervjuer syftade till att generera detaljerad data som i analysen kunde bidra med

förståelse kring det studerade fenomenet. Kvalitativa intervjuer innefattar oftast

öppna frågor, vilket gjorde en halvstrukturerad intervju lämplig med hänsyn till

studiens syfte (Seidman, 2006). Inför intervjun skapades en intervjuguide (se

bilaga 1 & 2) som för halvstrukturerade intervjuer ofta utgörs av en översikt över

aktuella ämnen och frågeförslag (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjupersonernas

erfarenheter av Clubhouse kunde sedermera förstås i relation till studiens

teoretiska ramverk. Däremot kan intervju som metod begränsas av hur

intervjupersonen framställer och tolkar ett fenomen, vilket gör det fördelaktigt att

kombinera metoden med observation (Von Platen & Young, 2014).

4.3.2 Netnografisk observation

Netnografi är synonymt med nätbaserad etnografi och är en tolkande och

kvalitativ forskningsmetod (Bertilsson, 2014). Netnografi syftar till att undersöka

människors internetbaserade interaktion samt gemenskap och hur det påverkar

organisationers strategiska kommunikation. Här undersöks empiri i form av ljud-,

text- och bildform på sociala medier. Det lämpar sig således för att fånga naturligt

uppkommen kommunikation genom att lyssna och delta i samtal. Följaktligen är

studiens empiriska data en produkt av interaktioner på fältet och inte en entydig

spegling av verkligheten (Bertilsson, 2014).

Studien har genomförts med en netnografisk observatorisk metod och data

har samlats in genom samtal på Clubhouse. Eftersom insamlingsmetoden syftar

till att fånga naturligt uppkommen kommunikation i samtalet, antogs rollen som

fullständig observatör. Således tillåts empirin att tala för sig självt och en

analytisk distans upprätthålls till det studerade fenomenet (Bertilsson, 2014).

Bryman (2018) skriver att tillträdet till en social miljö beror på om denna miljö är

öppen eller sluten. Eftersom Clubhouse stadgar inte tillåter inspelning av samtal

samt att observation hos en internetgemenskap ställer krav på informerat
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samtycke och forskningsavsikt kan den studerade miljön därmed ses som sluten

(Bertilsson, 2014). Vid observation används fältanteckningar som medel för att

koda innehållet, där Merriam och Tisdalls (2015) rekommenderar fältanteckningar

av beskrivande karaktär och innehålla egna reflektioner. Vidare betonas det att

fältanteckningar görs under tiden samt direkt efter att observationen genomförts.

4.3.3 Virtuell fokusgrupp

För att samla empiriska material utifrån ett användarperspektiv genomfördes en

virtuell fokusgrupp. Berg (2015) beskriver fokusgrupp som en användbar metod i

den netnografiska verktygslådan. Vidare beskriver Gustafsson (2014) att

fokusgrupp är intressant vid orientering i ett nytt fält, eftersom att metoden lämnar

utrymme för olika perspektiv i hur människor tänker och uppfattar det undersökta

fenomenet. En fokusgrupp används med syfte att studera ett antal personers

erfarenhet, attityd och motiv genom ett dynamiskt samtal dem emellan. Den

virtuella fokusgruppen utfördes genom synkron kommunikation vilket innebär att

deltagarna kommunicerar i realtid. Vidare var samtalet av audiell form, det vill

säga ett digitalt videosamtal som inkluderar deltagarnas röst, tonfall och minspel

(Gustafsson, 2014).

4.4 Tematisk analys

Att tematisera innehåll är ett användbart angreppssätt vid analys av kvalitativ data

(Bryman, 2018). Tematisk analys skiljer sig från andra analysmetoder då den inte

har en förbestämd bakgrund eller tydliga riktlinjer. Analysmetoden syftar snarare

till att reducera datamaterial på ett systematiskt sätt genom induktiv kodning. Det

innebär att analysens kodning och identifierade teman inte är förutbestämda, utan

processen är öppensinnad och utvecklas under analysens gång (Rennstam &

Wästerfors, 2015).

Bryman (2018) skriver att tillvägagångssättet för tematiska analyser ofta

präglas av en otydlig process, eftersom det finns få specifikationer av analysens

steg. Däremot har processen kommit att förtydligas något, genom att ett tema kan

sägas vara en identifierad kategori utifrån insamlad data, som förser forskaren
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med en grund för teoretisk förståelse (Bryman, 2018). Studiens insamlade data

kunde med hjälp av en tematisk analys urskilja teman kopplat till forskningens

fokus genom att urskilja repetitioner, likheter och skillnader. Analysen syftade

således till att genom en tematisering av innehållet skapa en teoretisk förståelse av

datan, som kunde utgöra ett teoretiskt bidrag inom det aktuella området.

Mot bakgrund av ovanstående reflektioner om tematisk analys som något

svårfattlig, kommer studiens tematiseringsprocess nu att förklaras. Processen såg

likadan ut för såväl transkriberingar som fältanteckningar. Dels gjordes kodningen

inledningsvis individuellt, för att utesluta risken att influeras av varandras tankar

redan vid första fasen. Dels lästes underlaget igenom flertalet gånger för att

bekanta oss med innehållet. Genom att lära känna materialet kunde kodningen

inledas och uppfattningar kring kontinuitet och kopplingar urskiljas. Vidare

utvecklades koderna till teman som sedermera kom att rangordnas. Vid detta

skede började vårt samarbete igen där framstående teman namngavs och

potentiella likheter och skillnader kom att relateras. Värt att nämna är det faktum

att tematiseringen inte kan ses som helt induktiv, eftersom studiens

frågeställningar formulerats innan processens gång.

4.5 Motivering av urval

Inom kvalitativ forskning används vanligtvis strategiskt urval, vilket baseras på

ett antal kriterier i syfte om att samla relevant empiri i förhållande till det som

undersöks (Merriam & Tisdell, 2015). Vidare beskrivs informationsmättnad som

det primära kravet i relation till studiens urvalsstorlek vid ett strategiskt urval.

Således har studien beaktat att urvalet av intervjupersoner, observationer,

deltagare och den insamlade datan når en informationsmättnad och inte genererar

ett överflöd. För att skapa förståelse för när datan är mättad har vi engagerat oss i

analysen i samband med datainsamlingen, samt stannat insamlingen när datan inte

upplevts bidra med nya insikter.

Till att början med har urvalet av intervjupersoner baserats på kriteriet en

hög närvaro och erfarenhet av forumet Clubhouse. Intervjupersonerna valdes mot

bakgrund av att inkludera ett varumärkesperspektiv. Fortsättningsvis har urvalet

21



av observationer baserats på att skapa en djupare förståelse för det studerade

fenomenet. Således har observationstillfällena varit oberoende av varandra, och

samtal med varierande ämnen och struktur har valts ut. Vidare har urvalet av

observationer baserats på att skilja sig åt rörande moderatorer, samt i vilken mån

moderatorn uttryckligen representerat ett varumärke.

Vid urval av fokusgruppens deltagare beskriver Bryman (2018) att

personer som finner temat relevant logiskt sett kan ses som lämpliga deltagare.

Däremot lyfter författaren betydelsen av en viss variation bland deltagarna, som

exempelvis ålder, kön, utbildning och yrke. En systematisk variation likt denna

kan vara fördelaktig för en fruktbar diskussion (Bryman, 2018). Således baserades

urvalet utifrån Bryman (2018) kriterier, samt kriteriet av en kontinuerlig

användning av Clubhouse. Deltagarna är aktiva Clubhouse-lyssnare, men som i

jämförelse med intervjupersoner och observationer inte kopplas till något

varumärke. Urvalet motiveras utifrån att inkluderingen av såväl varumärkes- som

användarperspektiv skildrar olika förhållningssätt till det studerade fenomenet

vilket skapar ett djup i empirin inför analysen. Detaljer om intervjupersoner,

fokusgruppens deltagare och observationer finnes i Bilaga 4: Datakällor, vilket

bör läsas innan analysen.

4.6 Metodreflektion och etiska dilemman

Kvalitativa intervjuer kräver en hög färdighetsnivå hos intervjuaren för att

frambringa högkvalitativt material (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom vi inte

besitter stor erfarenhet kring att agera intervjuare, lades stor kraft vid att utveckla

kunskap inom ämnesområdet före intervjutillfället. Vi bekantade oss även med

teoretiska problem anknutna till att bringa kunskap genom samtal. Genom dessa

förberedelser kunde vi koncentrerat delta i intervjuns sociala samspel och ställa

passande följdfrågor för att kvalificera kunskapen.

Vidare har det faktum att intervjuerna innefattar en viss maktasymmetri

tagits i beaktning. Eftersom respondenterna besitter en hög position som

kommunikationschef och specialist kan dessa betraktas som en elit inom

ämnesområdet. Vid elitintervjuer kan möjligheten att som intervjuare vinna
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tillträde vara en utmaning (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom påvisandet av

ämneskunskap kan intervjuaren erhålla respekt och balansera den eventuella

maktassymmetrin. Genom väl förberedelse av fenomenet, samt reflektion över

roller och maktassymmetri, kunde intervjuerna genomföras på ett kvalitativt

tillvägagångssätt.

Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar etiska riktlinjer vid intervjuer där

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll betonas.

Intervjuerna genomfördes med informerat samtycke där respondenterna före

intervjun informerades om studiens syfte och utformning, samt om det frivilliga

deltagandet och rätten att avbryta. Intervjuns konfidentialitet fokuserar vid

överenskommelser i relation till den frambringade datan (Kvale & Brinkmann,

2014). Intervjupersonerna har således blivit informerade om den graderade

anonymiteten där endast yrkesroll publiceras i studien. Vidare fick

intervjupersonerna tillgång till transkriberingen för att få möjlighet att påvisa

eventuella förtydliganden.

Fortsättningsvis har studien tagit hänsyn till etiska riktlinjer vid utförandet

av den virtuella fokusgruppen. Gustafsson (2014) betonar svårigheten med att

säkerställa full konfidentialitet vid internetbaserad forskning, samt risken att

deltagare sparar och använder konversationen för framtida bruk likt moderatorn.

Värt att ta i beaktning är även att intervjusituationen påverkas av gruppdynamiken

och samspelet mellan deltagarna. Interaktionen kan även komma att påverkas

genom avsaknad av fysisk koppling i en virtuell fokusgrupp. För att bemöta

följande etiska riktlinjer har fokusgruppens deltagare, likt intervjupersonerna,

tydligt informerats om samtycke, anonymitet, forskarens roll och studiens syfte

samt konsekvenser. Vi har även lagt vikt vid att skapa en bekväm och trygg

atmosfär i samtalet.

Gällande den netnografiska observationen finns det forskningsetiska

utmaningar vid studier på internet som bör respekteras. Bertilsson (2014) betonar

vikten av att reflektera över den studerade kontexten samt om informerat

samtycke för att forskningssubjekten inte ska utsättas för någon risk. Eftersom

Clubhouse är ett offentligt forum där samtalen är öppna och tillgängliga för
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allmänheten säkerställs etiken gällande kontext. Vidare för att subjekten i fråga

inte ska utsättas för etisk problematik har vi antagit en fullständig observatorisk

roll. Genom att som forskare observera snarare än delta är informerat samtycke

inte en nödvändighet (Bertilsson, 2014). Med respekt för deltagarnas anonymitet

utelämnade fältanteckningarna namn och längre citat. Vår kännedom om dessa

etiska riktlinjer samt krav om vetenskaplig kvalitet, har varit avgörande för en

välgrundad och kvalitativ empiri, analys och studie.
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5 Analys

I följande avsnitt presenteras analysen av studiens empiriska material. Analysen

är indelad utefter studiens frågeställningar efterföljt av identifierade teman som

syftar till att tematisera empirin i relation till studiens teoretiska ramverk och

tidigare forskning.

5.1 Varumärkeskommunikation på Clubhouse

I förhållande till studiens första frågeställning har två teman identifierats ur det

empiriska materialet: att kommunicera ett varumärke i realtid samt det ständiga

utbytet av kunskap och rådgivning.

5.1.1 Att kommunicera ett varumärke i realtid

Det accelererande samhället förklarar hur dagens modernitet innebär ständig

optimering och utveckling för att behålla sin samhällsposition. Ur intervjuerna

framkom hur Rosas teori om social acceleration kan användas för att förstå

Clubhouse som fenomen, samt hur personer resonerar kring det sociala nätverket i

relation till varumärken. Ett inledande exempel är då Intervjuperson 1 (fortsatt

kallad IP1) vid samtal om främsta kommunikationskanaler säger att “jag vet ingen

kanal vi inte använder” (IP1). Kommentaren kan relateras till Rosas (2013) tanke

kring teknisk acceleration, där ny teknik ständigt leder till effektivisering. Det

accelererande samhället skildras tydligt genom tanken kring att finnas och synas

överallt. Dagens rikliga utbud av sociala medier påskyndar ständigt varumärkens

kommunikation, där kraven på såväl handlingar som förväntningar skyndsamt bör

anammas. Intressenter förväntar sig att snabbt och effektivt kunna kommunicera

med varumärken och dess ambassadörer. Fortsättningsvis nämner IP1 hur

varumärkets första samtal på Clubhouse kom till:
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Vi började en måndag, där vår VD sa "Det är där det händer!". Jag sa

"Vadå?". Appen hade nyss lanserats i Sverige. Jag loggade in och

hittade snabbt någonting och kände att vi testar. (IP1)

Ett liknande svar återges i konversation med intervjuperson 2 (fortsatt kallad IP2),

som beskriver att “samtalet egentligen uppstod ganska spontant, jag kontaktade

några personer och frågade om vi skulle öppna ett rum” (IP2). De två

intervjupersonernas reflektioner visar hur varumärken och dess ambassadörer idag

ständigt bör uppmärksamma och utforska nya sociala applikationer. Rosas (2013)

teori om social acceleration blir i detta sammanhang tydlig genom en påskyndad

förändring av varumärkesarbetet som skyndsamt inkluderar ett helt nytt forum.

Young och Åkerström (2016) går i linje med denna tanke, då hastiga förändringar

i den digitala världen betonar kravet på organisationers digitala bekvämlighet, där

teknisk såväl som social erfarenhet kan verka avgörande för effektiv strategisk

kommunikation.

Det faktum att individer och varumärken hastigt testar denna nya app kan

ses i relation till Rosas (2013) teori. Dels genom den alltmer accelererande

utvecklingen av trender gällande såväl livsstil som arbetsliv, dels genom rädslan

av att hamna efter. Det moderna samhället präglas av flexibilitet och öppna

strukturer vilket i sin tur förväntas prägla även varumärken och dess

kommunikationsinsatser. IP1 beskriver i ovanstående citat att hen i princip inte

visste vad Clubhouse var eller hur det fungerade, men trots det såg till att i ett

tidigt skede utforska nätverket och låta varumärket synas på plattformen. Det

accelererande samhället uttrycks även under observationstillfälle 5, där en

deltagare frågade den kommunikationsansvariga “hur har er kommunikations-

strategi utvecklats?”. Frågan fångar dagens flexibla inställning till hur

varumärkesarbetet ter sig och kan ses betona Hatch och Schultz (2008)

redogörelse för hur ett varumärke är en dynamisk process som oavbrutet behöver

förhandlas och reproduceras.

Fortsättningsvis observerades vid ett flertal tillfällen betoningen på

trendande ämnen. IP1 berättar:
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Jag tror snarare att man måste ha tillräckligt bra content, innehållet

måste vara tillräckligt intressant för att vi ska tänka att "klockan 8

tittar vi på detta live". Sedan att man inte kan lyssna på det i

efterhand, det är där någonstans i gränslandet Clubhouse kommer. Då

måste man tänka, vilka aktiviteter är tillräckligt intressanta för att folk

ska vilja delta, och vad är det man vill höra en aktiv debatt om. (IP1)

Liknande tankar uttrycker IP2, som beskriver att:

Det finns ju en live-dimension som jag tycker adderar värde. Det är ju

ofta också en garant för att samtalen är aktuella och relevanta. Det är

just det, att det är interaktivt. (IP2)

Åter blir Rosas (2013) tankar kring hur teknisk utveckling tenderar att påskynda

sociala förändringar aktuell. Förändringarna återspeglas i dagens sociala klimat

där trender och tillkommande förväntningar allt snabbare förändras. Rosas tankar

om denna sociala acceleration avläses i både intervjuernas utdrag då

intervjupersonerna uppmärksammar det som är aktuellt och relevant. Betydelsen

av samtalsämnen som motsvarar vad intressenter ser som intressant vid just den

tidpunkten betonas. Tanken om aktualiteten bekräftas av deltagare 3 (fortsatt

kallad D3), som nämner att “det måste vara här och nu, inga långsiktiga grejer”

(D3).

Kravet på denna aktualitet sätter press på varumärkens nära beaktande av

trendande ämnen och kommunikationssätt. IP2 beskriver hur ämnen inför

samtalen väljs ut och förklarar att “Första gången pratade vi om det som var mest

aktuellt precis just då, [...]. Veckan efter så var vi tvungna att reflektera över vad

som var aktuellt och relevant just då” (IP2). Kommentaren kan tolkas som en

skildring av det ständigt accelererande samhälle som varumärken idag befinner

sig i. Uttalandet utgör exempel för hur tankarna kring ett aktuellt ämne kan ändras
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inom loppet av en vecka. Inställningen bekräftas av IP1 som uttrycker att “du

måste reinvent yourself hela tiden” (IP1).

Tanken kring planerad och tidsbestämd kommunikation i form av bild,

text och video frångås totalt, vilket utmanar varumärken att agera nytänkande och

utforskande. Rågsjö Thorell (2021) beskriver att denna begränsning kan ses som

en möjlighet för att skapa unikt innehåll och betonar samtidens intresse för ljud.

Liknande tanke lyfts även vid fokusgruppen, då deltagare 2 (fortsatt kallad D2)

förklarar att:

Folk vänder sig till Clubhouse för att det är mer avskalat. Folk är

trötta på att få intryck hela tiden, vi är så vana vid att skrolla och

skrolla och skrolla, och vi fastnar liksom med blicken i något annat

och ser inte ens världen runtomkring oss [...] och jag tror att folk att

trötta på att titta och få intryck på den vägen. Vi vill prata istället.

(D2)

Den mättnad av att kontinuerligt bli utsatt för säljande marknadsföring som

Waller (2020) beskriver kan erfaras i ovanstående citat. D2 upplevs uttrycka en

mättnad för visuella intryck som bild och text och uttrycker istället värde i det

avskalade. Utdraget kan relateras till Azar (2021) som menar att tidig adaption på

nya nätverk kan vara fördelaktigt för ett varumärke då det syns i ett mindre mättat

och konkurrerande nätverk. Vidare diskuteras det faktum att samtalen sker i

realtid, vilket kan vara något nytt för varumärken och dess

kommunikationspraktiker. IP1 beskriver:

På Clubhouse finns det inget filter emellan. Man räcker upp handen så

ska du ha ett direkt svar. Lite som ni inledde med att jag kan avbryta

samtalet om jag vill, det är svårare i miljön på Clubhouse. [...] Det är

en styrka att samtalet sker just där och då, det är väl också det riktigt

fina att man kan få den typen av interaktioner och direkta frågor som

man inte är förberedd på. Det är både och, men ofta när man
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producerar poddar så är insatserna ofta en timme, och så kommer den

första lyssnarna direkt och merparten kommer senare när det passar.

Det är där jag tror är Clubhouse stora problem, hur skapar man

intresset för någonting som är live. [...]. (IP1)

I ovanstående utdrag uppmärksammar IP1 miljön på Clubhouse, där såväl

möjligheter som utmaningar med att samtalen sker i realtid uttrycks. Miljön

uppmärksammas även av D2, som beskriver att:

Jag var väldigt aktiv i början, då var jag inne flera gånger om dagen

och ofta sent på kvällarna. Det var nästan svårt att sluta lyssna och gå

och lägga sig. Det är ju det, att det är live så du kan inte gå tillbaka

och lyssna dagen efter, utan du måste lyssna nu. (D2)

Här beskrivs det skifte som Clubhouse introducerat till den sociala medievärlden,

där möjlighet för planering minskar och det okontrollerbara ökar. Det faktum att

kommunikativa insatser på forumet inte kan planeras likt andra, som exempelvis

podcasts, lyfts ur empirin. Lindgren (2016) betonar hur dagens media och

samhälle fascineras av verklighetsnära upplevelser och beskriver hur ljudbaserade

tjänster har kommit att bli ett populärt medium för verklighetsnära och personlig

kommunikation. Vidare uppmärksammas värdet i att uppleva något annorlunda än

det producerade och iscensatta. Här ses det personliga lyssnarrummet innefatta en

intimitet och ett mer personligt band (Lindgren, 2016). De realtidsbaserade

samtalen på Clubhouse kan således ses som ett sätt för varumärken att på ett

verklighetstroget, intimt och personligt sätt skapa värde och bygga relationer med

sina intressenter. Däremot kan realtidsupplevelser och verklighetsnära

kommunikation medföra utmaningar som störningar i samtal och ostukturerad

kommunikation, vilket kom att påträffas vid observation 3. Det faktum att

samtalet sändes i realtid innebar störningar i ljud, förvirring gällande vems tur det

var att tala och okunskap kring applikationens funktioner.
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Likt Rosas (2013) tankar kring det ständigt accelererande samhället

belyser empirin uppfattningen om ständig utveckling och en alltmer flexibel

inställning till omvärlden. Vid flertalet observationer uppstod tillfällen då

kommunikationens okontrollerbarhet påträffades. Vid observation 1 som hade ett

tydligt uttalat samtalsämne frångick diskussionen vid många tillfällen ämnet för

att diskutera andra, enligt deltagarna, aktuella fokus. Liknande sker vid

observation 2 då moderatorn säger att “vi vet aldrig riktigt vart vi hamnar, men vi

har ett hum om vilket ämne vi ska prata om” och i observation 4, där moderatorn

säger att “det är så intressant att vi börjar med ett ämne men hamnar någon helt

annanstans”. Klimatet ställer således krav på moderatorernas anpassningsbarhet

och flexibilitet gentemot diskussionens rörelse. Observationerna påvisade även

hur stor medverkan intressenter kan ha på samtalets utformning, då samtalet till

stor del leddes av intressenterna. Ovan presenterad empiri kan även tolkas som

exempel på hur den tid som uppfattas som nu oavbrutet förkortas. Motsvarar inte

samtalsämnet det som omgivningen vid just den tidpunkten anser vara aktuellt,

riskerar kommunikationen att upplevas som passerad vilket kan äventyra

varumärkets position på marknaden.

5.1.2 Det ständiga utbytet av kunskap och rådgivning

I relation till vår första frågeställning identifierades ett återkommande tema i det

empiriska materialet. Från såväl intervjupersoner som observationer och

fokusgrupp framkom reflektioner kring det kunskapsutbyte som präglar forumet.

Inledande presenteras ett utdrag från fokusgruppen av D3:

Det finns verkligen en möjlighet att öppna upp för och lyssna på

duktiga människor, jag kan lära mig massor men jag måste kunna

känna ett förtroende för de som är på scen. [...] man bygger ju en

story kring vad professionalism är och vad man kan kring något [...]

jag upplever att det är många experter som är där [...] med sina

respektive företag och profil. (D3)
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D3 uttrycker hur hen vill ta del av lärdomar på forumet, men att det kräver ett

förtroende för talarna. Deltagaren upplever även en närvaro av experter med ett

uttalat företag och yrkesbefattning. Citatet kan kopplas till Azars (2021)

redogörelse kring organisationers användning av forumet för att påvisa sin

expertis, samt att ett tydligt värde och verbal kompetens bör återfinnas. Närvaron

av experter inom diverse område kan även förstås genom Wallers (2020) tankar

om individualisering av varumärken, då varumärken idag till stor del anknyts till

en person eller personlighet. Liknande tankar delas av IP2 som beskriver följande:

Det är mer möjligtvis personliga varumärken som etablerar sig.

Fenomenet är ju väldigt nytt och det är oklart hur stort det kommer

bli. Det är ju litegrann en experimentlåda, det är ganska naturligt att

folk testar sig fram. (IP2)

IP2 reflekterar här kring personliga varumärken och dess närvaro på det sociala

nätverket. Citatet kan även tolkas skildra en osäkerhet kring vilka varumärken

som enligt intervjupersonen lämpas närvara på forumet. Osäkerheten som uttrycks

av intervjupersonen kommer senare under intervjun att klarna. IP2 fortsätter:

[...] det är ju framförallt varumärken som jobbar med

kunskapsspridning och opinionsbildning snarare än att sälja schampo.

[...] Det är mer ett socialt forum, men å andra sidan så inser jag att det

indirekt blir marknadsföring. Jag tror att det lämpar sig ganska väl för

de som säljer kunskap, och min tes är att om man ska sälja kunskap så

måste man bjuda på kunskap. (IP2)

Intervjupersonen uttrycker att Clubhouse lämpar sig för varumärken inom

opinionsbildning och kunskapsspridning, vilket kan likställas med ovanstående

utdrag från D3. Vidare beskriver IP2 hur forumet passar för varumärken som

säljer kunskap och att varumärket då bör bjuda på kunskap. Forumet kan ur detta

citat tolkas som en plats för att dela ett varumärkes kompetens och genom detta ge
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en inblick i vad organisationen kan erbjuda. Detta går i linje med Azars (2021)

beskrivning om att organisationer genom att påvisa sin expertis i realtid kan

utmärka varumärket.

En liknande betoning på kunskapsspridning och personlig rådgivning

tolkas framträda under det första observationstillfället. Majoriteten av de aktiva

deltagarna i samtalet berättade uttryckligen om sina yrkesroller som coach,

föreläsare, entreprenör, mentor eller konsult. Under samtalet beskrev deltagarna

sitt yrke, påvisade sakkunskap och i flera fall uttryckte sitt varumärke.

Fortsättningsvis refererade flera talare till forskning och studier för att bekräfta

sina argument, vilket kan tolkas som ett sätt att legitimera sina uttalanden och

varumärkets expertis. Likt observationstillfälle 1 beskriver IP1 i följande citat:

De flesta som kommer in i rummet, vill bli lyssnade på själva. De

räcker upp handen och så ska dem göra sin grej, "såhär bra är jag".

(IP1)

Ovanstående citat kan ses i relation till observationstillfälle 1 där flera talare

tydligt uttryckt sin expertis, yrkesroll och kunskap. Å ena sidan kan handlingarna

förstås i syfte av allmänt intresse, å andra sidan kan handlingarna tolkas ske ur ett

varumärkesrelaterat syfte. Följaktligen kan handlingarna ses som att varumärken

nyttjar tillfället att i realtid kommunicera med potentiella intressenter och således

erbjuda en annorlunda upplevelse (Waller, 2020). Achen (2017) betonar vikten av

att som varumärke befinna sig på de kanaler som målgruppen närvarar vid.

Genom att delta i samtal på Clubhouse där potentiella målgrupper befinner sig

kan forumet uppfattas som en fördelaktig kanal för varumärken. IP2 beskriver i

följande citat:

Vi kanske tar bort lite av mystiken kring krishantering och kan utbilda

publiken kring vilka verktyg som finns, hur man ska göra och tänka.

På det sättet tror jag det är verkningsfullt framförallt för de som säljer

kunskap. (IP2)
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IP2 redogör hur sitt deltagande kan utbilda publiken och avmystifiera ämnet.

Intervjupersonen skildrar närvaron som fördelaktig för de som säljer kunskap,

vilket kan ställas i kontrast till ovanstående citat av IP1, där hen ur ett tämligen

kritiskt perspektiv återger varumärkens offensiva deltagande som något

ogynnsamt. I linje med kunskapsfokuset beskriver D2:

Där jag jobbar, ett ryggsäcksföretag, har vi pratat om att grundaren

och några från styrelsen som också håller på med löpning skulle ha ett

rum ihop. Men inte att direkt marknadsföra varumärket, utan snarare

prata om löpning och ge tips och råd och kanske att man kunde flika

in med tips på utrustning. (D2)

Liknande tanke som beskrivits av IP2 framhålls av D2, där hen förklarar att syftet

med samtalet snarare bör kretsa kring kunskap och rådgivning än produkterna i

sig. Reflektionen går i linje med Wallers (2020) redogörelse om att skapa relevant

kommunikation för målgruppen.

Även under observationstillfälle 5 tolkades kunskapsspridning som ett

framträdande tema. Dels uttryckligen genom att moderatorer beskrev att samtalets

syfte var att utbilda och sprida kunskap. Dels genom presentationer av

vetenskaplig fakta från såväl deltagare som moderatorer. Vidare ställdes frågor

relaterat till moderatorernas kunskap. Observationstillfället kan således visa hur

forumet lämpas för utbildning och kunskapsspridning. Samtalets utformning och

konversationer kan ses utgöra ett exempel på Achens (2017) tankar om hur

varumärkens deltagande på sociala nätverk kan skapa en mötesplats för och

närhet mellan intressent och varumärke. Även Achens (2017) resonemang kring

hur virtuella nätverk kan bidra till intressenters känsla av tillhörighet kan urskiljas

ur ovan presenterat material.
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5.2 Identifierade varumärkesstrategier

För att besvara studiens andra frågeställning identifierades följande teman ur

empirin: att personifiera ett varumärke, en ny mötesplats för varumärken och

intressenter, det ömsesidiga engagemanget samt att tillsammans leda berättelsen.

5.2.1 Att personifiera ett varumärke

Waller (2020) beskriver hur personifiering av varumärken blir allt viktigare för

organisationer. Organisationsmedlemmar säljer inte endast ett varumärke utan

även sig själva och sin image. Wallers (2020) redogörelser upplevs ur empirin

som ett framstående tema. IP2 berättar:

Jag tänker att det är ett forum för personer och inte organisationer.

Egentligen så är mitt primära syfte med Clubhouse inte att

marknadsföra mig själv. Sedan kanske det blir en indirekt effekt av att

hålla i samtal att man marknadsför sig inom sin yrkesroll. [...] Det är

mer ett socialt forum, men å andra sidan så inser jag att det indirekt

blir marknadsföring. [...]. (IP2)

I ovanstående citat reflekterar intervjupersonen kring en indirekt marknadsföring,

trots att det inte är det primära syftet. Clubhouse som forum kan således uppfattas

vara passande för såväl privatpersoner som varumärkesambassadörer, trots att

gränsen mellan dessa är förhållandevis diffus. Reflektionen uppmärksammar

medarbetares centrala roll för varumärket, men också att individer idag inte bara

marknadsför varumärket utan även sig själva (Waller, 2020). Även IP1 kom att

reflektera kring värdet av varumärkesambassadörer. Däremot uppmärksammas en

potentiell utmaning med varumärkets närvaro på Clubhouse. IP1 berättar:

Jag tror att det är väldigt få som vill lyssna på ett varumärke i sig,

man lyssnar på individer. Jag bygger kommunikationen på

talespersoner för olika frågor, för att det fungerar. Ni kommer ihåg

olika företagsledare eller personer, mer än vad ni kommer ihåg själva
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varumärket. Man bygger på en story, och sedan får man en relation till

ett varumärke. Jag tror inte att det är en nackdel, men det är ett ansvar

för de som är där och pratar. (IP1)

Intervjupersonernas uttalanden skiljer sig åt i vissa avseenden, men förenas

genom Wallers (2020) redogörelse för betydelsen av varumärkens personifiering

samt Melins (1999) tankar kring hur en person kan förkroppsliga ett varumärke.

Att koppla personer till varumärket beskriver IP1 som fördelaktigt och

minnesvärt, medan IP2 ser det fördelaktiga i att ge intressenterna en inblick i

varumärkesambassadörens yrkesmässiga reflektioner. Till skillnad från IP2, lyfter

IP1 det ansvar som förenas med att agera varumärkesambassadör på Clubhouse.

Liknande tankar delas av fokusgruppens deltagare 1 (fortsatt kallad D1) som

beskriver följande:

Jag tror att det kan vara svårt om det inte är ett kontrollerat samtal

med ett visst antal personer som pratar. Annars kan samtalen gå åt

väldigt många olika håll. Om det då är ett företag som står bakom

samtalet, så ansvarar den också för det som sägs, eller inte ansvarar.

Men det blir på något sätt att företaget står bakom det, eller iallafall

sätts i samband med vart än samtalet går. (D1)

Deltagarens reflektioner kring varumärkets ansvar kan liknas vid reflektionen av

IP1. D1 nämner även samtalets okontrollerbara klimat, vilket kan äventyra de

konversationer som sker i samband med varumärket. Liknande tankar delas av D2

i förhållande till organisationers närvaro på Clubhouse som beskriver att “Jag tror

att det är problematiskt för att det går inte att censurera någonting, (...) det kanske

kan förvärra saker snarare än att göra det bättre” (D2). D2 uttrycker således en

potentiell utmaning med Clubhouse realtidsbaserade och ofiltrerade format.

I kontrast till tidigare samtal modererat av organisationsmedlemmar delar

IP1 insikten om att som varumärkesambassadör delta i andras samtal på forumet.
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Nedan beskriver intervjupersonen om hur organisationens grundare deltagit i ett

samtal modererat av andra:

Jag tror att det som har varit väldigt framgångsrikt är att man är med i

andra rum och så kommer det upp något som berör nära [...]

Grundaren var i ett rum som handlade om böcker, då var det någon

som såg att han var i publiken och sa "jag ser att grundaren är i

rummet, vill du berätta om någon bok som har läst?". Det kanske var

60 personer i rummet, men jag tror att alla personer som var i det

rummet kände att företagets grundare var med där och det var väldigt

personligt. (IP1)

Grundarens deltagande kan ses som ett sätt för organisationen att genom

representanter utnyttja forumets potential (Rågsjö Thorell, 2021). Grundarens

deltagande kan förstås som att förkroppsliga varumärket i rollen som en

varumärkesambassadör (Heide & Simonsson, 2011). Handlingen kan även ses ur

Wallers (2020) perspektiv kring hur grundarens personlighet kan uttrycka och

forma organisationens varumärke. Genom att låta grundarens personlighet ta plats

kan intressenters uppfattning av varumärket påverkas (Waller, 2020).

En iakttagelse likt ovan där varumärkesambassadörer kommit att delta i

andras samtal upplevdes även under studiens observationstillfällen. Något

gemensamt för merparten av observationstillfällena noterades vara att den talande

tydligt uttalade sin yrkesroll och organisation i samtalet. Exempelvis under

observation 1 med samtalsämnet empati. Det aktiva deltagandet i relation till

samtalsämnet kan å ena sidan betraktas som ett genuint intresse, å andra sidan

tolkas utnyttja tillfället för att låta varumärket synas tillsammans med ett värdeord

som empati.

Under observation 3 kom ambassadörsskapet till uttryck på ett annat sätt

än under observation 1. Samtalet var vid detta tillfälle utformat likt en frågestund

där åhörare kunde ställa frågor till två gäster som representerade varsitt

varumärke. Den ena gästen upplevdes skapa en relation till intressenterna genom
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att lyssna på deras situation och frågor, och därefter dela med sig av personliga

erfarenheter. Den andra gästen tolkades återkommande svara på frågor ur ett

varumärkesperspektiv snarare än det personliga. Trots att de två gästerna uttrycker

sig på olika sätt kan Heide och Simonssons (2011) tankar om rollen som

varumärkesambassadör urskiljas genom att de delar med sig av såväl personliga

som professionella erfarenheter och lever sitt varumärke. Gästernas deltagande

kan förstås genom Schultz och de Chernatonys (2002) resonemang om att

organisationsmedlemmar agerar medskapare av varumärket och dess värden.

Vidare uttrycktes gästernas personlighet genom fysiska attribut som hens röst,

vilket Waller (2020) beskriver också kan ses som ett sätt att förkroppsliga

varumärket.

Vid observation 4 kom ambassadörsskapet att skildras på ett olikt sätt än

ovan nämnda. Dels agerade varumärkets representant moderator för samtalet,

vilket kan ses som exempel på hur organisationer låter chefer tydligt kopplas till

varumärket, vilket kan ha en positiv inverkan för varumärket enligt Waller

(2020). Vidare nämnde moderatorn återkommande varumärket, vilket kan ses som

exempel på hur varumärket och dess värden kan komma till uttryck genom en

varumärkesambassadör. Vidare beskriver Waller (2020) värdet av att låta

intressenter interagera med varumärket, vilket skapas genom att representanter

från organisationer modererar samtal på Clubhouse.

5.2.2 En ny mötesplats för varumärken och intressenter

Sharma och Verma (2018) skriver att forskningen i begränsad utsträckning

konceptualiserat intressenters engagemang i samband med sociala nätverk och

varumärken. Tanken delas även av Lujja och Özaka (2017) som poängterar

behovet av mer studier inom sociala nätverk i samband med varumärken och

konsumenters engagemang. Clubhouse interaktiva karaktär kan således ses som

ett socialt nätverk för såväl varumärken som intressenter, och därigenom bidra

med forskning kring det Sharma och Verma (2018) ser som begränsat.

Varumärkens närvaro på Clubhouse kan tolkas som en relationsbyggande strategi
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vilket genom studiens empiri ses som ett framstående tema. Inledningsvis

presenteras ett citat från IP1:

Det är kul och uppfriskande att det är helt ofiltrerat. Det tycker jag är

den absoluta tjusningen, det kommer folk som inte har samma åsikter

och det är helt fine. Vi ska som varumärke vara så pass ödmjuka,

trovärdiga och transparenta så det ska inte vara några konstigheter att

ställa sig på scen och prata om någonting. Det finns säkert många

bolag som vill dölja vissa saker, men vi känner snarare att “ja men det

där kan vi göra bättre, tack för att du sa det!”. Den förväntan och

tillgängligheten tror jag är unik på Clubhouse, att det är just ofiltrerat.

Det är det som många bolag kan tjusas av men även tvekar inför.

(IP1)

IP1 beskriver hur forumets ofiltrerade och oförutsägbara egenskaper förutsätter att

varumärket har en transparens och ödmjukhet. I citatet kan det även tolkas som att

IP1 beaktar forumets realtidsaspekt genom att beskriva eventuella möjligheter och

risker med att delta som varumärke. Citatet kan ställas i relation till Wallers

(2020) resonemang kring intressenters mättnad av säljande marknadsföring.

Waller (2020) beskriver att kommunikationen behöver vara autentisk, relevant

och ömsesidig för att etablera en relation med intressenter. Ur citatet framkommer

även betydelsen att som varumärke våga ställa sig på scen och hur det kan

kommunicera en trovärdighet och förmåga att lyssna på omgivningen. Detta går i

linje med med Wallers (2020) redogörelse om värdet som inges av personlig

kontakt mellan människor och hur det kan resultera i trovärdighet samt

engagemang.

Den trovärdighet och transparens som IP1 beskriver framkommer under

observation 5. Under samtalet berättade flertalet deltagare att de själva arbetade

inom branschen och relaterade till varumärket genom personliga insikter.

Fortsättningsvis lyfter samtalet olika perspektiv och åsikter vilket bidrar till en

nyanserad och personlig dialog. Exempelvis upplevdes en deltagare ställa sig
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kritisk mot organisationen, där moderatorerna samt kommunikationsdirektören

var tillmötesgående och uttryckte att alla åsikter välkomnades. Vidare uttryckte

flera deltagare tacksamhet för att företaget vågade delta i diskussionen och gav

kommunikationsdirektören beröm. Således blev observationstillfället ett exempel

på hur organisationer genom genuin kommunikation kan komma närmre sina

intressenter (Azar, 2021).

Waller (2020) framhåller betydelsen av att varumärken likt människor bör

anta mänskliga egenskaper som empati och vänlighet, och agera på ett genuint

sätt. Det är något IP2 belyser i relation till Clubhouse framgångsfaktorer:

Jag tror att det är för att man pratar och umgås, delar och utbyter

tankar vilket är grundläggande mänsklig drift. Det är någonting som

alla är intresserade av. [...]. Egentligen är det konstigt att det tagit så

lång tid innan någon har kommit på det här. Att vi borde ha ett

samtalsbaserat forum där vi kan prata med varandra. (IP2)

I ovanstående citat beskriver IP2 att Clubhouse främjar en grundläggande

mänsklig drift. Vidare uttrycker IP2 en efterfrågan av att byta tankar och åsikter i

ett samtalsbaserat forum, vilket kan återfinnas i Waller (2020) tankar som belyser

att organisationer bör ta del av människors åsikter och attityder för att kunna

etablera en relation. Vidare framhåller Pang et al. (2016) vikten av att lyfta

intressenters olika perspektiv och åsikter, vilket kan identifieras i följande citat av

IP2:

Man ska inte förbereda sig för mycket, men om man inte förbereder

sig alls så kanske det inte blir något. Man måste sätta ramarna ganska

tydligt och ha en tydlig tanke kring vad man vill åstadkomma. Sedan

tänker jag också att om man ska diskutera blir ju samtalet bäst om

man har lite olika perspektiv. Det är ganska ointressant att sitta och

lyssna på tre eller fyra personer som sitter och håller med varandra.
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Om man vill ha någon typ av diskussion måste det finnas nån kontrast

och motpoler så att det blir intressant. (IP2)

Likt Pang et al. (2016) redogörelse beskriver IP2 hur samtalen kan främja en

diskussion där olika perspektiv tillåts ta plats. Fortsättningsvis beskrivs att det bör

finnas en balans mellan det oförberedda och det planerade för att främja

diskussionen. Liknande poängterar Pang et al. (2016) att organisationer behöver

överlåta en viss kontroll över konversationen för att främja interaktion och

etablera en relation. Syftet är att ta in intressenters åsikter och perspektiv så att

relationen inte uppfattas som egennyttig. Liknande tankar återfinns då D3

beskriver att “Just att det bara är röst gör också att det blir mer personligt än med

text, man kan inte förbereda sig på samma sätt och det blir spontant eftersom det

är live.” (D3)

Observationstillfälle 3 utgör ett exempel på hur varumärken kan etablera

en mötesplats för intressenter och hur relationsbyggande aktiviteter kan te sig på

forumet. Trots att de tre personerna besitter chefsroller och har en välkänd profil,

skapas inte en barriär mellan åhörarna utan istället upplevs en inbjudande

stämning i samtalet. Under samtalet observerades en kontinuerlig dialog mellan

deltagare och gäster där det sker ett ständigt utbyte av frågor, erfarenheter och

upplevelser. Exempelvis berättade en deltagare om svårigheten med en

funktionsnedsättning i arbetssökande sammanhang, där gästen rådgav deltagaren.

Genom personliga konversationer, ömsesidig dialog och en genuin atmosfär, kan

samtalet ses som ett exempel på hur ett varumärke enligt Pang et al. (2016) kan

etablera en relation utan att den uppfattas som egennyttig.

5.2.3 Det ömsesidiga engagemanget

Dagens teknologi har medfört fler möjligheter för varumärken att föra

konversation med sina intressenter (Waller, 2020). Clubhouse kan ses som en del

av denna utveckling, då intressenter och varumärken ges möjlighet att direkt föra

dialog med varandra. IP1 beskriver:
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Vi lyssnar och det är det som jag tror är det viktigaste med Clubhouse.

Det är en tydlig kanal, sedan kan man alltid säga att man inte vet

svaret på någon fråga, [...] då måste man som deltagare känna att okej,

de har lyssnat på vad jag sagt [...] men sedan är det upp till oss vad vi

gäller att prioritera. (IP1)

IP1 betonar möjligheten att som varumärke lyssna på sin omgivning.

Inställningen att som varumärke se möjligheten att lyssna som Clubhouse

viktigaste funktion återger hur deltagarnas engagemang faktiskt spelar roll och

uppmuntras på forumet. IP1 lyfter dock även det faktum att man som varumärke

bör kunna bemöta frågor på ett uppriktigt sätt, genom att delge okunnighet

gentemot vissa beröringspunkter. IP1 fortsätter:

Jag tycker att det viktiga i temat är att det styrs av de som är med i

samtalet. Om du vill sända ett budskap, då kan du ha en podd. [...].

Hela finessen med Clubhouse är att du inte riktigt vet, och att ni

ställer frågorna och styr samtalet åt ett visst håll. Det är där som jag

tror är det kittlande. (IP1)

Här betonas hur deltagarnas engagemang styr samtalet och upplevs som

spännande. Intervjupersonen nämner podcasts där ett sändarperspektiv framhålls.

I kontrast till podcasts tolkas Clubhouse erbjuda möjlighet för såväl intressent

som varumärke att tillsammans skapa innehåll. Ovanstående empiri kan liknas vid

Pangs et al. (2016) redogörelse om vikten av att kommunicera tillsammans med

intressenter, snarare än åt dem. Intressenter ses som en betydande del i formandet

av ett varumärke och genom att överlåta kontrollen över konversationen

möjliggörs en samproduktion av varumärket.

Fortsättningsvis visar det empiriska materialet hur deltagande och

engagemang hos samtals åhörare ständigt uppmanas. Achen (2017) beskriver hur

virtuella nätverk kan skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet, vilket ger

organisationer möjlighet att skapa en mötesplats för intressent och varumärke. IP1
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återger: “Under varje område så tar vi upp frågor och uppmanar publiken att

komma upp och ställa frågor” (IP1). Liknande beskriver IP2:

Vi brukar vara ganska generösa med att bjuda upp deltagare, med

blandat resultat. Ibland blir det bättre diskussioner och ibland spårar

diskussionerna ur. Det är en svår avvägning, det beror också på vilket

tema man pratar om. (IP2)

Både intervjupersonerna redogör för ett inbjudande samtalsklimat. IP2 betonar

däremot utmaningen med diskussionernas okontrollerbarhet. Trots detta upplevs

intervjupersonernas redogörelser uttrycka en positiv inställning till intressenters

engagemang. Denna inställning kan ses i relation till Pang et al. (2016) förståelse

om att såväl intressent som organisation samskapar varumärket, vilket ses som

betydelsefullt för relationsbyggande och engagemang.

Den positiva inställningen till intressenters engagemang påträffades även

under flera av studiens observationer. Under det tredje, fjärde och femte

observationstillfället kom engagemang att prägla samtalen på flera sätt. Dels

genom att moderatorerna kontinuerligt uppmuntrade åhörarna att delge frågor och

tankar, dels genom att en stor vikt lades vid att alla skulle få komma till tals under

samtalets gång. Känslan av en öppen och inbjudande atmosfär skapades och

engagemanget blev till en samskapande process där åhörarna tillsammans med

moderatorerna förde samtalet framåt. Under observation 5 kom även

engagemanget till uttryck genom att åhörare uttryckte stöd för både varumärket i

sig men även kommunikationsdirektören. Exempelvis inledde en deltagare sin

fråga genom att tacka kommunikationsdirektören för att hens deltagande.

Ovanstående observationer kan ses som exempel på samskapande innehåll

vilket Ashley och Tuten (2014) ser som värdefullt för varumärken. Genom att

eventuella intressenter engageras ges varumärket möjlighet att aktivt lyssna in

omgivningen. Empirin kan även kopplas till Wallers (2020) resonemang om

värdet av en personlig interaktion med ett varumärke och hur det kan leda till att

organisationen uppfattas som mer trovärdig. Observationstillfällena kan även ses
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som exempel på hur forumet enligt Rågsjö Thorell (2021) kan användas för att

nyttja intressenters deltagande, drivkrafter och interaktion i marknadsföringssyfte.

Clubhouse som fenomen kan utefter ovanstående empiri uppfattas

möjliggöra en ny dimension där varumärken genom att arbeta närmre sina

intressenter gör innehåll mer meningsfullt (Sharma & Verma, 2018). Vidare

betonas vikten av realtidsbaserade konversationer på sociala medier, då

varumärken kan få en inblick i konsumentens sinne genom aktivt lyssnande och

effektiv tillgång till feedback. Ovanstående empiri ses konceptualisera

varumärkesengagemang på sociala nätverk, som genom realtidsinteraktion mellan

varumärke och intressent kan främja relationen, stärka varumärket och

varumärkesengagemanget. Vid studiens fokusgrupp lyftes en differentierad syn på

detta varumärkesengagemang, D1 berättar:

Men i de stora rummen har jag hållit mig tillbaka lite, man vill ofta gå

upp och prata men samtidigt så har jag känt att det inte är så tydligt

gällande vem som har ordet och vad det ska leda till. Så ibland orkar

man inte riktigt. (D1)

Liknande tankar uttrycks av D2:

I de större grupperna så blir det direkt att man blir en lyssnare för det

är ju inte så ofta man blir uppbjuden om man inte är en ledare inom

något speciellt område, då blir det mer att man sitter och lyssnar. (D2)

Ovanstående utdrag skildrar användarnas perspektiv där åhörare trots samtalens

inbjudande karaktär upplever utmaningar för deltagandet. Engagemanget av D1

kan tolkas begränsas av samtalens okontrollerbara och något ostrukturerade natur.

D2 uttrycker hinder för deltagande beroende på vem en är och var en jobbar.

Utdraget åskådliggör således en viss diskrepans bland det empiriska materialet. Å

ena sidan ger intervjuerna och observationerna uppfattningen av varumärkens

samtal på Clubhouse som inbjudande och möjliggörande för intressenters

43



engagemang. Å andra sidan tolkas deltagarna i fokusgruppen, trots den öppna

miljön, uppleva hinder för engagemanget att äga rum.

5.2.4 Att tillsammans leda berättelsen

Dagens sociala nätverk har gett användare och intressenter större möjlighet att

tillsammans med varumärken skapa och forma berättelser, med andra ord

varumärkens storytelling (Budtz et al., 2010; Singh & Sonnenburg, 2012). Ur

studiens empiri åskådliggjordes processerna genom att samtal, intervjupersoner

och deltagare i fokusgrupp uttryckt tankar kring att Clubhouse som fenomen

lämnar stort utrymme för deltagande, åsikter och erfarenheter. D2 berättar:

[...] när platser som Clubhouse kommer där du kan sätta på ett samtal

och gå runt, men samtidigt blir det mer än en Podcast, för du kan

lyssna på vad de pratar om och tänka "men gud såhär tycker jag om

det här ämnet". Ja men du kan du faktiskt ta upp mobilen, sätta på din

mikrofon och berätta vad du tycker. (D2)

I enlighet med deltagarens tankar tolkades samtliga observationstillfällen att

möjliggöra samskapande av berättelser. Samtalets åhörare uppmuntrades att

tillsammans med varumärkesambassadörer forma samtalet, där åhörare i många

fall upplevdes styra diskussionen genom att fritt ställa frågor och dela med sig av

sina erfarenheter. Således urskiljdes varumärkens storytelling under samtliga

observationer, men sätten som berättelserna kom till uttryck upplevdes variera.

Observation 3 följde ett samtal utformat likt en frågestund där åhörarna

bjöds upp att ställa frågor till en varumärkesrepresentant. Redan vid samtalets

inledning upplevdes storytelling som strategi då varumärkets representant

berättade om varumärkets historia, samt introducerade sig själv och hens tankar

om varumärket. Efter introduktionen bjöds åhörare upp för att delta och ställa

frågor till representanten. Budtz et al. (2010) uppmärksammar hur sociala nätverk

gett användaren möjlighet att genom handlingar likt ovan bidra till skapandet av

varumärken genom storytelling. En samtalsstruktur likt en frågestund gjorde att
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varumärkets berättelse skapades genom dialog med åhörarna. Frågestunden gav

en uppfattning om att representanten genom att fånga upp åhörarnas reflektioner

och frågeställningar, blev en del i samskapandet av varumärkets berättelse.

Följaktligen upplevdes varumärkets storytelling uttryckas dels via representantens

inledande ord och historier, dels genom de svar som lämnades till åhörare.

Under observation 4 tolkades varumärkets storytelling uttryckas på ett

olikartat sätt än observation 3. Genom en personlig ton under samtalet beskrev

moderatorn situationer och händelser från privatlivet. Likt en vänskapsrelation

delades berättelser kring personliga erfarenheter och vänners upplevelser.

Berättelserna upplevdes skapa av närhet till och autenticitet hos moderatorn.

Fortsättningsvis uttrycktes meningar som “Ni kanske också känner igen er i

att…”, vilket kan tolkas exemplifiera hur berättelser kan skapa en relation och

känsla av tillhörighet hos åhörarna. Likt Budtz et al. (2010) beskriver innebär

digitaliseringen en högre omfattning av användargenererat varumärkesinnehåll

där varumärken strävar efter att fånga upp berättelser och bli en del av dem.

Observationstillfälle 4 visade hur detta kan komma till uttryck, där moderatorn

tog in deltagarnas frågor, erfarenheter och reflektioner för att knyta an till sina

egna berättelser och således varumärkets storytelling.

Vid observation 5 upplevdes varumärkets storytelling genom deltagarnas

interaktioner. Under samtalets gång upplevdes deltagarna bli en stor del av

varumärkets storytelling genom att delta i konversationer om varumärket, förklara

sin syn på varumärket och visa stöttning i dess arbete. Samtalet hölls med ett

företag som hamnat i medialt blåsväder vilket gjort att den allmänna

uppfattningen om varumärket ifrågasatts i vissa avseenden. Vid ett tillfälle under

samtalet uttryckte en deltagare motstånd mot företaget, vilket bemöttes av andra

deltagare snarare än den kommunikatör som representerade varumärket. Genom

deltagarnas engagemang kom intressenterna snarare än varumärkets representant

att vara de som främst delade berättelser kring varumärket.

I enlighet med Singh och Sonnenburgs (2012) tankar kring hur makten

över varumärkens storytelling idag har fördelats bland varumärken såväl som

intressenter, lämnades stor plats för intressenters deltagande i ovan nämnda
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observationstillfällen (5 av 6). Även IP2 delar sina tankar kring intressenters

deltagande vid samtalen där hen berättar att “Jag tror att ett totalt ljudbaserat

forum minskar tröskeln för folk att vara på scen och att vara med och lyssna. Så

där tror jag absolut att det finns en stor fördel” (IP2). Genom dialog och

involvering av intressenter i varumärkets storytelling kan denna upplevas som

mer trovärdig (Budtz et al., 2010). Vidare kan en nära dialog med intressenter

skapa möjlighet för känslan av tillhörighet, vilket kan etablera en mer emotionell

relation mellan varumärke och konsument (Budtz et al., 2010).

Under observationstillfälle 6 kom samtalets storytelling att skilja sig åt i

jämförelse med tidigare då samtalet inte lämnade större plats för intressenters

deltagande. Utformningen bestod istället av en moderator som ställde frågor till

varumärkets grundare. Varumärkets storytelling upplevdes således framträda

genom en mer traditionell syn på kommunikation där mindre utrymme lämnades

för intressenters deltagande. Samtalet inleddes med att grundaren berättade om

varumärkets historia, hur affärsidén kom till och varumärkets värden. Således kan

denna exkludering av intressenternas röst ses uppfattas som att inte utnyttja

forumets fulla potential. Dock beskriver Alexander (2011) hur ljudbaserad

storytelling upplevs som intimt och inspirerande, då rösten utgör ett värde för

relationen mellan varumärke och intressent. Genom att grundaren själv deltar i

samtalet kan en ljudbaserad berättelse ge lyssnarna en känsla av berättarens

närvaro. Därav kan denna ljudbaserade storytelling, trots ett mindre deltagande av

åhörarna, skapa en djupare koppling och relation till publiken (Alexander, 2011).
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6 Diskussion och slutsatser

Det avslutande avsnittet ämnar att diskutera resultatet av analysen utifrån

studiens syfte och frågeställningar. Vidare redovisas studiens analytiska bidrag i

relation till tidigare forskning genom att lyfta implikationer för organisationers

varumärkeskommunikation på sociala nätverk. Slutligen presenteras förslag för

framtida forskning i förhållande till strategisk kommunikation och digitala

medier.

6.1 Diskussion och slutsatser

Inledningsvis vill vi klargöra att de slutsatser som dras utifrån analysen endast kan

appliceras inom ramverket för denna studie och ämnar således inte att

generaliseras. Syftet med studien var att skapa en förståelse kring organisationers

varumärkesarbete på ett ljud- och realtidsbaserat socialt nätverk som Clubhouse.

Därigenom syftar studien till att bidra med forskning kring digital strategisk

kommunikation i varumärkesbyggande syfte. För att uppnå studiens syfte har det

empiriska materialet analyserats utifrån två forskningsfrågor:

- Hur kan organisationer kommunicera sitt varumärke på en ljudbaserad

social plattform som Clubhouse?

- Vilka varumärkesstrategier kan identifieras och hur kan de uttryckas?

I relation till den första frågeställningen kom två teman att redovisas i analysen:

att kommunicera ett varumärke i realtid och det ständiga utbytet av kunskap och

rådgivning. Den alltmer accelererande utvecklingen inom såväl privatliv som

professionellt påverkar förväntningarna på organisationers varumärkes-

kommunikation. Clubhouse frångår flera traditionella kommunikationsverktyg,

samt möjligheten för planerad och tidsbestämd kommunikation. Därav utmanas
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varumärken att agera nytänkande, flexibelt och utforskande. Genom analysen

upplevs ett skifte inom den sociala medievärlden där realtidsfunktionen har

minskat planeringsmöjligheter såväl som organisationers kontroll över

kommunikationen.

Den minskade kontrollerbarheten upplevdes under analysen innebära såväl

möjligheter som utmaningar för varumärken. I likhet med Lindgren (2016)

uppmärksammades värdet i att erfara något annat än det producerade och

iscensatta. Ur empirin påvisades en mättnad för iscensatt och visuellt material och

istället uttrycktes ett värde i det avskalade. Däremot innebar realtidsfunktionen

även utmaningar såsom störningar i samtal och ostrukturerad kommunikation.

Realtidsfunktionen kom att ställa krav på varumärkenas anpassningsbarhet

och flexibilitet gentemot kommunikationens rörelsemönster. Dagens sociala

klimat präglas av hastigt skiftande sociala trender och förväntningar. Klimatet

kom att synliggöras under studiens analys genom att en stor del av det empiriska

materialet betonade kravet på aktualitet. Kravet går i linje med Rosas (2013)

tankar om hur nuet oavbrutet förkortas. Motsvarar inte kommunikationen det

intressenter anser vara aktuellt just då, riskerar den istället att upplevas som

passerad vilket kan äventyra varumärkets position.

Vidare framkom en betoning på kunskapsutbyte i analysen. Genom detta

skildrades en osäkerhet gällande vilka varumärken som fördelaktigt kan ta plats

på forumet och på vilket sätt. Ur analysen upplevdes Clubhouse präglas av

personer och varumärken inom områden som opinionsbildning och

kunskapsspridning. Att som varumärke låta kommunikationen centreras kring

kunskapsutbyte och rådgivning tolkades därav som gynnsamt, då varumärken i

realtid ges möjlighet att påvisa sin expertis. Däremot skildrades motstridiga tankar

kring forumets fokus på kunskap. Å ena sidan uttrycktes kunskapsutbytet som

fördelaktigt för varumärken, å andra sidan återgavs en negativ syn kring hur den

kunskapsfokuserade miljön upplevdes som självcentrerad och egennyttig.

För att besvara frågeställning två kom fyra teman att urskiljas i analysen,

att personifiera ett varumärke, en ny mötesplats för varumärken och intressenter,

det ömsesidiga engagemanget och att tillsammans leda berättelsen. Analysen gav
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en indikation om att Clubhouse i dagsläget lämpar sig för personer snarare än

organisationer. I likhet med Waller (2020) visade analysen hur personifiering av

varumärken kan verka relationsbyggande och engagerande. Däremot framhöll

analysen hur varumärkesambassadörers deltagande kan tolkas som indirekt

marknadsföring och uppfattas som strategisk. Således tolkas ambassadörskap som

varumärkesstrategi som användbar på Clubhouse. Dock föreligger en utmaning i

hur det ska kommuniceras utan att uppfattas som egennyttig marknadsföring.

I resultatet framkom temat om Clubhouse som en mötesplats för

varumärken och intressenter, vilket går i linje med tidigare forskning som

framhåller en mer personlig kommunikation dem emellan (se exempelvis Waller,

2020). I empirin framhölls värdet av att som varumärke delta i Clubhouse

ofiltrerade och något oförutsägbara klimat, där närvaron kan kommunicera en

trovärdighet och transparens. Dialogen mellan varumärken och intressenter

upplevdes som intim och personlig genom talarens röst. Vidare belyste analysen

hur relationen mellan varumärke och intressent kunde nå en djupare nivå genom

främjandet av olika perspektiv. Att som varumärke överlåta en viss kontroll till

intressenter visade sig vara betydande för interaktionen och relationsskapandet.

Följaktligen kan slutsatsen dras att den osäkerhet som varumärken möjligen

känner för att kommunicera i en oförutsägbar miljö istället bör förstås som en

viktig del av varumärkens relationsbyggande.

Ur analysen uppstod en diskrepans i synen på engagemang och

deltagande. I linje med Pang et al. (2016) syn på varumärken som en

samproduktion, visade resultatet hur varumärken och intressenter genom

ömsesidigt engagemang tillsammans formade kommunikationen. Däremot kom

denna syn på engagemang utifrån ett användarperspektiv att frångås, genom att

Clubhouse öppna samtalsmiljö upplevdes som ett hinder för deltagande.

Uppfattningen om att det ljud- och realtidsbaserade formatet minskar tröskeln för

engagemang kan således utmanas. Denna diskrepans lyfter frågan om att det

möjligen finns en övertro på deltagarnas engagemang från varumärkens sida, som

inte delas med användarna.

49



I resultatet framhölls även hur storytelling som varumärkesstrategi

uttrycktes på Clubhouse. Genom analysen skildrades hur intressenter i synergi

med varumärkesambassadörer formade samtalen och således samskapade

berättelser. Storytelling som strategi framträdde på olika sätt och kom till uttryck

genom frågestunder, diskussioner men även genom representanters berättelser om

varumärket. Vidare bidrog ljud- och realtidsaspekten till en mer trovärdig

storytelling genom dess intima och närvarande karaktär.

Utifrån ovanstående slutsatser har uppsatsen bidragit till att fylla flera

kunskapsgap inom fältet strategisk kommunikation och digitala medier.

Inledningsvis har studien fyllt ett utrymme inom forskningsområdet sociala

nätverk och varumärkeskommunikation genom att utesluta konventionella

kommunikationsverktyg som text, bild och video. Vidare ger studiens slutsatser

förståelse för hur organisationer strategiskt kan kommunicera sitt varumärke och

implementera varumärkesstrategier på ett realtidsbaserat socialt nätverk. Således

ser vi att studien ger ett unikt bidrag till forskningsfältet strategisk

kommunikation och digitala medier genom att fördjupa kunskap kring

varumärkeskommunikation på ett nytt socialt nätverk som ännu inte berörts av

forskningen.

6.2 Förslag på vidare forskning

Eftersom studien visat hur varumärkeskommunikation kan uttryckas på ett ljud-

och realtidsbaserat socialt nätverk, föreslås att vidare forskning vågar utforska

sociala medier som i likhet med Clubhouse frångår konventionella verktyg som

bild, text och video. Studien undersökte varumärkesstrategier på Clubhouse,

vilket vi anser kan fördjupas genom att fokusera vid endast en slags

varumärkesstrategi, och således djupdyka i hur strategin kan komma till uttryck

på forumet. Vi föreslår även en liknande studie men med ett kvantitativt

angreppssätt. Exempelvis genom en enkätundersökning mäta användarnas attityd

gentemot varumärken på forumet, vilket till skillnad från denna studie syftar att

generaliseras.

50



Vidare föreslås att framtida studier kan undersöka hur offentliga

organisationer uttrycker sitt varumärke på ett ljud- och realtidsbaserat social

nätverk. Här ryms även möjligheten att genom en komparativ studie undersöka

offentliga och privata organisationers varumärkeskommunikation på Clubhouse.

Slutligen föreslås studier som under en längre tidsram undersöker effekten av

digital ljud- och realtidsbaserad varumärkeskommunikation, både ur ett externt

men även internt perspektiv.
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide 1

● Vad heter du?

● Vad är din roll på företaget?

● Hur länge har du arbetat där?

● Hur skulle du beskriva ert varumärke?

● Vad är era främsta mål med er varumärkeskommunikation?

○ Vilka är era främsta målgrupp/er?

○ Vilka kanaler använder ni er främst av?

○ Har ni någon sorts dialog med intressenter?

● Vad har era tidigare samtal på Clubhouse benämnts och handlat om?

● Varför har ni valt att använda Clubhouse som en del av er

kommunikation?

○ Fördelar?

○ Nackdelar?

● Vad har varit, och är, ert övergripande syftet med att ha samtal på

Clubhouse?

○ Har syftet förändrats med tiden?

● Hur tror du er närvaro på Clubhouse påverkar ert varumärke?

● Har ni förberett er inför samtalen, och i så fall hur?

○ Har ni haft något slags manus/riktlinjer att följa under samtalet?

○ Har ni under samtalet tänkt på hur ni pratat, röstläge etc? Rösttekniker.

○ Har ni haft några förbestämda svar eller frågor?

● Finns det några övergripande teman som ni har kunnat urskilja som

uppstått flera av samtalen?

● Har åhörare fått delta i samtalen?

● Upplever ni en efterfrågan på fler samtal på Clubhouse?

58



● Finns det några för fördelar med att använda sig att ett totalt ljudbaserat

forum?

● Vad är dina tankar kring att samtalen sker i realtid?

● Eftersom man idag inte kan ha företagskonto på Clubhouse, hur ser du

på faktumet att som person och individ representera varumärket?

● Hur ser du er kommunikation på Clubhouse i framtiden?

● Tror du på Clubhouse som en del av företagets varumärkesstrategi?

● Har du några frågor eller något du vill tillägga?

● Är det okej om vi återkommer om det är några oklarheter?

Bilaga 2: Intervjuguide 2

● Vad heter du?

● Vad jobbar du med?

● Vad är dina tankar kring Clubhouse som nytt socialt forum?

● Vilken slags samtal intresserar dig?

● Hur använder du Clubhouse idag?

● Kan du berätta lite om de samtal ni haft och vad de handlat om?

● Vad har varit syftet med dessa samtal?

○ Har syftet förändrats över tid?

● Har deltagare i rummet fått delta i dialog och kommit upp och pratat?

● Vad finns det för fördelar med att använda sig att ett totalt ljudbaserat

forum?

● Vad är dina tankar kring att samtalen sker i realtid?

● Eftersom man idag inte kan ha företagskonto på Clubhouse, hur är dina

tankar kring att personer representera sina varumärket/företag på forumet

och i samtal?

● Vet du några organisationer som använder sig av Clubhouse i

varumärkesrelaterade syften?

○ Om ja, vilka?

○ Hur har dessa samtal varit strukturerade? Öppna? Ämnen?
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● Hur tänker du kring varumärken som etablerar sig på Clubhouse? Hör de

hemma där?

● Vad finns det för för-och nackdelar med att ta plats på Clubhouse som

varumärke?

● Har du några tankar kring hur man som varumärke kan tänka kring sin

närvaro på Clubhouse?

○ Do's and don'ts?

● Hur ser du på forumet Clubhouse i framtiden?

● Tror du på Clubhouse som en del av organisationers varumärkesstrategi?

Bilaga 3: Intervjuguide fokusgrupp

● Hur länge har ni varit medlem på Clubhouse?

● Hur ofta är ni inne och lyssnar på samtal på Clubhouse ungefär?

● Vilka rum brukar ni lyssna på? Vilka ämnen är ni intresserade av att

lyssna på?

● Hur använder ni Clubhouse, modererar ni samtal eller deltar ni i andras

samtal?

● På vilket sätt deltar ni i samtalen ni lyssnar på?

○ Åhörare/Deltagare?

● Vad är det som ni finner intressant med Clubhouse som forum?

● Vad finns det för fördelar och nackdelar med att använda sig att ett totalt

ljudbaserat forum?

● Vad är era tankar kring att samtalen sker i realtid?

● Vilka fördelar och nackdelar finner ni med Clubhouse generellt?

● Har ni upplevt några organisationer eller företag som tagit plats på

forumet?

○ Vilka då?

● Tror ni att organisationer kan använda Clubhouse för att stärka sitt

varumärke?

○ På vilket sätt?
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● Eftersom man idag inte kan ha företagskonto på Clubhouse, hur ser ni på

faktumet att varumärkesrepresentanter som exempelvis VDs, eller

kommunikationschefer, representerar sin organisation i samtal?

● Hur känner ni som användare över att varumärken finns på Clubhouse?

● Tror ni att Clubhouse kan bli en del av organisationers

varumärkesstrategi? Hur i så fall?

Bilaga 4: Datakällor

Bakgrund intervjuperson 1

Datum: 15 april 2021

Kommunikation- och hållbarhetschef på Lyko. Kommunikationschefen har under

flera tillfällen modererat samtal och representerat varumärket Lyko på Clubhouse.

Samtalen har dels modererats i samband med deras kvartalsrapport, men även

arrangerat öppnare frågestunder.

Bakgrund intervjuperson 2

Datum: 28 april 2021

PR, kriskommunikation- och mediespecialist. Mediespecialisten är moderator för

Krisrummet på Clubhouse, vilket är samtal som hålls varje torsdag där aktuella

ämnen diskuteras ur ett kriskommunikationsperspektiv. Krisrummet hålls med

branschkollegor och bjuder in olika gäster varje vecka.

Bakgrund fokusgrupp

Datum: 10 maj 2021

Deltagare 1: Man, 58 år, arbetande.

Deltagare 2: Kvinna, 23 år, student och arbetande.

Deltagare 3: Kvinna, 25 år, student och arbetande.

Observation - Samtal 1: Frukostrummet Tema: Empati

Datum: 26 april 2021
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Cirka 85 personer i samtalet

Frukostrummet hålls varje vardag klockan 8, där olika teman diskuteras. Samtalet

hålls av ett antal moderatorer, där åhörare och moderatorer tillsammans reflekterar

kring dagens samtalsämne.

Observation - Samtal 2: Snack med Knack

Datum: 26 april 2021

Cirka 30 personer i samtalet

“Om kommunikation och marknadsföring i allmänhet och jobb och rekrytering i

synnerhet”

Snack med Knack hålls varje måndag av två moderatorer från Knack Konsulter &

Rekrytering. Varje vecka berörs olika ämnen inom verksamhetsområdet, där

åhörare kan ställa frågor till moderatorerna.

Observation - Samtal 3: Ledarskap & Branding QA

Datum: 26 april 2021

Cirka 140 personer i samtalet, av dessa 140 deltar ungefär 15 personer genom att

aktivt ställa frågor till de inbjudna gästerna.

“Vikten av ständig utveckling och hur man bygger starka brands. Var med i ett

spännande samtal”

Framgångspoddens grundare bjöd in bjöd in en coach och föreläsare, och Clarion

Hotels verksamhetschef för att samtala kring ledarskap och branding samt öppna

upp för frågor från åhörare.

Observation - Samtal 4: Vad fan säger man - Q&A

Datum: 28 april 2021

Cirka 240 personer i samtalet

Samtalets moderator är VD för Snacka Snyggt Retorikbyrå och driver Snacka

Snyggt podden. Under samtalet diskuterades hur man ska hantera olika

kommunikativa situationer som uppstår i vardagen. Samtalet bestod av en
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ömsesidig konversation mellan moderatorer och deltagare som bjöds upp för att

ställa frågor.

Observation - Samtal 5: AstraZenecas kommunikationsdirektör om

vaccinstormen

Datum: 29 april 2021

Cirka 160 personer i samtalet

“Det har stormat rejält kring vaccinet från AstraZeneca, är det räddningen eller en

risk och hur har bolaget tänkt kring kommunikationen bakom rubrikerna? Vi har

bjudit in bolagets kommunikationsdirektör. Tune in!”

Samtalet modererades av ett antal kriskommunikatörer som gästades av

AstraZenecas kommunikationsdirektör. Under samtalet diskuterades hur

AstraZenecas kriskommunikation sett ut där moderatorer och åhörare uttryckte

sina åsikter samt ställde frågor till kommunikationsdirektören.

Observation - Samtal 6: Founder Chat with Bobbi Brown

Datum: 28 april 2021

Cirka 50 personer i samtalet

“Join Babba and Bobbi as they discuss entrepreneurship, beauty and answer

questions about being a founder!”

Samtalet bestod av en entreprenör som agerade moderator, och ställde frågor till

grundaren av Bobbi Brown. Samtalet var format likt en intervju med Bobbi

Browns grundare, där mindre utrymme lämnades för åhörarnas frågor.
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