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Sammanfattning 

Titel: Från transaktion till relation i sociala medier  
 
Författare: Roberta Grau, Amanda Stenerkrans och Dalia Wadee. 
 
Handledare: Ossi Pesämaa. 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva när traditionell marknadsföring övergår till 
relationsmarknadsföring i de sociala nätverkssidorna utifrån konsumentens perspektiv. 
Genom denna studie vill vi bebygga det vetenskapliga arbetet som finns inom 
relationsmarknadsföring samt sociala medier utifrån konsumentens perspektiv. Vidare är vår 
förhoppning att följande studie skall vara till nytta för företag, som jobbar med 
relationsmarknadsföring i sociala medier och vill få inblick i vad konsumenter värdesätter i en 
relation via de sociala medierna. 
 
Metod: Uppsatsen följer en kvantitativ metod och grundas på en webbenkät som skickades 
till familj, vänner, klasskamrater samt andra bekanta. Uppsatsen har vidare följt ett deduktivt 
arbetssätt. Detta har sedan tolkats utifrån sekundärdata i form av vetenskaplig litteratur.  
 
Slutsatser: I följande studie har vi kommit fram till att relationer är mångfasetterat och 
innehar flera olika dimensioner och olika nivåer. Detta gör att det är svårt att ge en exakt 
definition på när övergången inträffar. Det vi dock kan konstatera utifrån vår studie är att 
transaktionsmarknadsföring övergår till relationsmarknadsföring när företaget/varumärket i 
kampanjer förmedlar sina budskap i sociala sammanhang och i mer personliga strukturer. 
Detta inträffar när budskapet kommer från nyckelpersoner såsom vänner och personer som 
konsumenten kan identifiera sig med. 
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Abstract 

 
Title: From transaction to relation in social media. 
 
Authors: Roberta Grau, Amanda Stenerkrans and Dalia Wadee. 
 
Supervisor: Ossi Pesämaa. 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 
 
Course: Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits. 
 
Purpose: The purpose of this paper is to describe the moment when traditional marketing 
becomes relationship marketing in social media from the perspective of the consumer. 
Through this study we aim to build upon the scientific research, which currently exists within 
the field of relationship marketing and social media from the consumers perspective. 
Furthermore, our aim is to ensure that our study is of value for companies whom work in the 
field of relationship marketing in social media and want to better understand what consumers’ 
value in a relation through social media. 
 
Method: Our study follows a quantitative method and is based on an online survey, the 
respondents, which were collected from friends, family, fellow students and acquaintances. 
Moreover, the study has followed a process of deductive reasoning. To gather data within the 
field of relationship marketing in social media we have collected information both from 
primary and secondary sources, to be able to achieve as complete a picture as possible.   
  
Result: In the following study, we have concluded that relations are multi-faceted and hold 
several different dimensions and levels. This makes it difficult to give a precise definition of 
when the transition occurs. However, we can conclude from our study that the transition from 
transactional marketing to relationship marketing is when a company/brand convey their 
messages in social settings and in personal structures during a campaign. This occurs when 
the message comes from key persons such as friends and people with which the consumer can 
identify. 
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1. Inledning  

I detta kapitel presenterar vi först en introduktion och problemdiskussion där vi ger en bred 
överblick över ämnet i studien. Därefter presenterar vi uppsatsens frågeställning och studiens 
syfte. Vidare preciseras disponering i detta kapitel.  
 

1.1 Introduktion 
 
Marknadsföring definierar vad en organisation måste göra för att skapa och utbyta värde med 
kunder (Silk 2006). En framgångsrik marknadsföring identifierar behoven, styrkan i 
köpkraften och hur spelreglerna kontinuerligt förändras. Detta betyder att företag behöver nya 
hjälpmedel som återspeglar dagens samhälle och trender (Gummesson 2008). Storbacka och 
Lehtinen (2000) menar att till varje produkt skapas en relation, som även ska vårdas och 
upprätthållas med ett meningsfullt innehåll. 
 
Kunden står i centrum för en sådan relation, där kundens betydelse för företag även är en 
nyckelfaktor för framgång på marknaden (Gummesson 2002). Gummesson (2002) är kritisk 
till den traditionella och dominerande 4 P-modellen (produkt, pris, påverkan och plats) och 
påpekar att ”p:na” avser massmarknadsföring och att relationer är underskattade i denna 
modell. Grönroos (2004)  menar att relationer är behandlade på ett undermåligt sätt i 
traditionella marknadsföringsmodeller där konsumenter inte är lika viktiga och inte heller 
prioriterade. Gummesson (2002) anser att transaktionsmarknadsföring är en 
engångsförsäljning som äger rum vid ett enstaka tillfälle. Företag lägger ingen vikt på att 
försöka skapa en relation med kunden eller att kunden ska komma tillbaka för andra köp.  
 
De traditionella teorierna börjar idag ersättas med relationsorienterad marknadsföring och 
detta centrala fenomen i vilka byten samt förbindelse sker kallas relationsmarknadsföring 
(Gummesson 2008). Relationsmarknadsföring har definierats av ett stort antal forskare i 
många olika sammanhang. Barnes, Fox och Morris (2004) definierar relationsmarknadsföring 
främst i termer av förvärv och upprätthållande av kunder och den resulterande lönsamheten 
som den relationen medför. I kontrast till traditionell marknadsföring som riktar sig till ett 
marknadssegment, fokuserar relationsmarknadsföring på individen (Gummesson 2008).  
 
Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) anser att relationsmarknadsföring skiljer sig från den 
traditionella marknadsföringen genom att den bygger på relationsskapande processer istället 
för transaktionskapande åtgärder. Blomqvist et al. (2004) anser vidare att 
relationsmarknadsföring handlar om att välja rätt kunder, knyta dem närmare företaget och 
koncentrera marknadsföringsinsatserna till de befintliga och potentiella kunder som företaget 
har bäst förutsättningar att skapa värde med.  
 
För att marknadsföring och kommunikationsprocesser ska fungera på ett effektivt sätt behöver 
den nå ut till konsumenterna. Från envägskommunikationen kan företag visserligen dra 
kortsiktiga fördelar, men den skapar inte gemensam mening eller värde för både företag och 
kunder (Ballantyne 2004). Internet som nytt och växande medium har resulterat i att företag 
har tvingats använda de nya kommunikationskanalerna för att på ett bättre sätt nå ut till 
konsumenterna. Detta har bidragit till att den traditionella och enkelriktade 
kommunikationsprocessen har bytts ut till en kommunikation som går åt flera håll (Blomqvist 
et al. 2004). Även om kommunikationskanaler som TV, tidningar, magasin och andra 
massmediekanaler fortsätter vara viktiga minskar deras dominans (Ottosson & Parment 2013). 
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Användningen av internet och sociala medier fortsätter att expandera, vilket sätter press på 
företag att vara närvarande och engagerade där deras kunder är aktiva. Idag intar stora delar 
av kundernas aktiviteter en alltmer virtuell form, inne i sociala medier eller i ett socialt 
nätverk (Heller Baird & Parasnis 2011).  
 
Sociala medier gör att människor och företag från olika delar av världen kan samlas på en och 
samma plats. De interaktiva egenskaperna inom sociala medier möjliggör för företag att dela 
och utbyta information med kunder. Medierna möjliggör även för kunderna att dela och 
utbyta information med varandra. De kan därmed bli delaktiga i ett företags kommunikation 
genom att skapa och sprida dess innehåll. Detta ger kunden en ny roll där de tillsammans med 
företaget är med och skapar värde (Sashi 2012). 
 
Enligt Heller Baird och Parasnis (2011) har sociala medier en enorm potential för företag att 
komma närmare sina kunder och därmed underlätta för företag att öka dess intäkter, minska 
dess kostnader och öka dess effektivitet. Genom att utnyttja sociala medier i arbetet med 
relationsmarknadsföring har företag möjlighet att utveckla kommunikationen med sina kunder 
ytterligare. Företag kan utveckla dialogen och inte minst aktivera deras kunder istället för att 
de ska ägna sig åt envägskommunikation. Att skapa och stärka en relation till sina kunder kan 
vara drivkraften bakom ett företags vilja att satsa på sociala medier (Holmström & Wikberg 
2010). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Människor agerar i ständiga samspel och i relationer med andra människor. Människor vill bli 
sedda och söker därför tillhörighet. Att bygga långa och lönsamma kundrelationer handlar om 
att låta människor tillhöra en speciell tillhörighet som ditt företag är en del av (Holmström & 
Wikberg 2010).  

Ur ett transaktionsperspektiv ses människan endast som kund när denne genomför ett köp 
(Grönroos 2004). Enligt Grönroos (2004) bör företag se människan som kund hela tiden, även 
när transaktionen inte sker. Lyckas företag med detta har kunden behandlats som en 
relationskund. Grönroos (2004) betonar vidare att en relation existerar när kunden anser att 
det finns ett ömsesidigt engagemang, vilket bygger på samspel, interaktion samt 
kommunikation mellan företag och kund. Denna relation måste företag förtjäna och arbeta för 
genom relationsmarknadsföring och det är sedan upp till kunden att avgöra om en relation 
existerar eller inte. Grönroos (2004) poängterar vikten av att båda parter måste uppfatta 
relationen just som en relation för att den skall träda i kraft.  

Det kan finnas olika motiv till att en relation växer fram. Kundens motiv kan dels bero på de 
fyra fördelar som Arantola (2000) poängterar att en kund erhåller av att ingå i en längre 
relation med ett företag.  Första fördelen är social benefits som inkluderar känslor av 
igenkännande, tillhörighet samt vänskap. Andra fördelen är confidence benefits och inkluderar 
psykologiska fördelar, vilket avser känslor av trygghet, säkerhet och riskreduktion. Tredje 
fördelen är economics benefits, det är fördelar som exempelvis lägre priser eller kostnadsfria 
produkter. Sista fördelen är special treatment benefits och avser exempelvis speciell service 
som endast är tillgänglig för kundklubbsmedlemmar. 

Grönroos (2008) diskuterar vidare kring varför kunden skapar en relation till ett specifikt 
företag och anser att svaret är enkelt. Författaren menar att kunden vill begränsa 
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valmöjligheterna. När kunden har hittat en pålitlig relationspartner blir andra alternativ inte 
lika attraktiva. Grönroos (2008) menar att det finns en rad fördelar med att upprätthålla en 
relation till ett företag och spinner vidare på de fördelar som Arantola (2000) belyser som 
säkerhet, sociala fördelar och särskilda förmåner. 

Många företag arbetar aktivt med sin relationsmarknadsföring och har starka band och 
relationer med sina kunder. Enligt Ling, Li och Jie (2010) finns det olika typer av kunder; 
VIP-kunder, viktiga klienter samt vanliga kunder. Företag kan erbjuda allt från poängsamling 
för återkommande kunder som förekommer inom SAS Eurobonus program och COOP:s 
medlemskort, till att kunder får ett icke-standardiserat mailsvar från Nike Store. Relationer 
behöver inte sluta där, det finns många företag som ”gör det lilla extra” för speciella kunder, 
det kan vara allt från bjudningar till sportevent, middagar och resor, till personifierade 
presenter. Alla kunder kan inte vara VIPs, utan det viktiga är att vara medveten om att det 
finns många relationsnivåer mellan företag och kund. 

Relationsmarknadsföring kan utformas på ett antal olika sätt beroende på vilken styrka 
företaget vill uppnå i sina kundrelationer och vilken grad av differentiering företaget strävar 
efter (Blomqvist et al. 2004). Blomvist et al. (2004) belyser tre olika nivåer inom 
relationsmarknadsföring, där varje nivå̊ representerar en styrka i relationen och den typ av 
anknytning som finns mellan företag och kund. Första nivån kännetecknas av en monetär 
bindning mellan parterna, där företag främst använder priset som medel. Andra nivån 
karaktäriseras av två̊ bindningar, den monetära och den sociala bindningen, där den sociala 
bindningen i relationen skapas genom en personlig kommunikation från företaget med 
kunden. Tredje nivån omfattar förutom en monetär och social bindning, även en strukturell 
bindning. Strukturella bindningar innebär att företagets produkter och leveranssystem 
integreras med kundernas. 

Företag har nästan alltid en direktkontakt med sina kunder, det är genom dessa face-to-face 
kontakter som relationer mellan företaget och individen kan uppstå. Om interaktionen mellan 
parterna blir lyckad, kan en bestående relation skapas (Grönroos 2004). Teknologins framsteg 
gör det idag möjligt att handla produkter utan att interagera med leverantörer. Detta innebär 
att den traditionella face-to-face relationen ersätts med virtuella möten. Internet och 
framväxten av sociala medier har skapat nya förutsättningar för marknadsföringen, då den nya 
tekniken underlättar för företag att få fram information om sina kunder. Detta möjliggör för 
många företag att behandla kunderna som individer, genom att omforma budskapet utifrån 
individens efterfråga och preferens (Blomqvist et al. 2004). Problemet med sociala medier är 
att många medlemmar ser det sociala nätverket som ”sitt” och risken att medlemmar stöter 
bort företag med kommersiella intressen är stor. Företag måste således anpassa sig till att det 
är kunden som styr och att de inte längre är i centrum (Palmer, Koeing & Lewis 2009).  

Clark och Melancon (2013) anser att det finns fördelar med att investera i sociala medier och 
kundrelationer. Författarna menar att de kunder som följer företag på sociala medier är mer 
lojala och nöjda än de kunder som inte gör det. Heller, Baird och Parasnis (2011) påstår dock 
att kunder kräver annat än vad företagen erbjuder via sociala medier. Författarna anser att det 
finns ett gap mellan vad företag erbjuder via sociala medier och vad kunden eftersträvar, samt 
att det är vanligt att företag överdriver kundens önskan att kommunicera och bygga en 
relation till företaget.  

Till följd av diskussionen finner vi ämnet relationsmarknadsföring i sociala medier intressant. 
I litteraturen är företagens motiv till att använda relationsmarknadsföring väl behandlade 
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medan kundernas perspektiv bearbetas i långt mindre utsträckning. Enligt Grönroos (2008) 
har inte marknadsförare och kunder samma syn på vad relation och relationsmarknadsföring 
innebär. När företag applicerar relationsinriktad marknadsföring betyder inte det att kunden 
känner av en förbättrad relation. Kunden kan ha nytta och glädje av en mer personlig 
marknadsföring men det behöver inte betyda för kunden att en relation har etablerats. 

Det är fortfarande oklart var gränser går och vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunder 
skall räkna interaktionen via sociala medier som en relation till företag och inte endast som 
traditionell marknadsföring. Att förstå vad kunder värdesätter är nödvändigt om ett företag 
skall lyckas med sin relationsmarknadsföringsstrategi. Att förstå vad som räknas som 
marknadsföring och vad som räknas som relationsmarknadsföring hos konsumenter i sociala 
medier anser vi borde vara värdefull kunskap för många företag. Med utgångspunkt i detta 
anser vi oss ha funnit ett område som är undersökt i för liten utsträckning. 
 
Vår studie innehar de tre nivåerna nämligen, pris, socialt sammanhang och struktur som 
utgångspunkt för att studera när marknadsföring övergår till relationsmarknadsföring i sociala 
medier. Dessa tre nivåer är teoretiskt underbyggda enligt Blomqvist et al. (2004), men vi har 
inte funnit något empiriskt underlag på hur nivåerna kan mätas i kontexten sociala medier. Vi 
valde dessa tre nivåer eftersom det är tre olika strategier som företag kan använda för att 
skapa relationer till sina kunder.  Dessa nivåer studeras vidare utifrån de fördelar som 
Arantola (2000) anser att en relation består av. Om teorin förutsätter tre nivåer och dessa är 
uppfyllda har företaget någon typ av relation. Om företaget vidare även uttrycker fördelar har 
den även en konkret relation. Med fördelar menar vi att produkten genomsyras av 
igenkänning, tillhörighet, vänskap, trygghet, säkerhet och riskreduktion. Konkreta relationer 
består av kombinationer av dessa egenskaper/fördelar (Gummesson 2002). 
 

1.3 Problemformulering  
 
Med utgångspunkt från problemdiskussionen kommer vår problemformulering att resultera i 
följande frågeställning: 
 
När tycker kunden att det går från marknadsföring till relationsmarknadsföring i sociala 
medier? 
 

1.4 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en kvantitativ undersökning beskriva när 
traditionell marknadsföring övergår till relationsmarknadsföring i de sociala nätverkssidorna 
utifrån konsumentens perspektiv. 
 
I och med det är syftet med denna kvantitativa undersökning att bebygga det vetenskapliga 
arbetet som finns inom relationsmarknadsföring samt sociala medier. Vidare är vår 
förhoppning att följande studie skall vara till nytta för företag som jobbar med 
relationsmarknadsföring i sociala medier och vill få inblick i vad konsumenter värdesätter i en 
relation. 
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1.5 Disposition 
 
I kapitel ett redovisas en inledning och problemdiskussion som leder fram till uppsatsens 
problemformulering och syfte. Syftet är att beskriva när kunden anser att marknadsföring 
övergår till relationsmarknadsföring i sociala medier. Vidare presenteras uppsatsens 
disposition.  

I kapitel två presenterar vi teorier och förklarar nödvändiga begrepp. Dessa teorier och 
begrepp syftar till att ge djupare kunskap och förståelse för det valda ämnet och kommer att 
utgöra basen för vår fortsatta studie. Kapitlet inleds med en redogörelse av begreppen 
relationsmarknadsföring, relationsmarknadsföring kontra transaktionsmarknadsföring samt 
kundrelationer.  Vidare innehåller kapitlet även en beskrivning av sociala medier, relationer i 
sociala medier, relationsmarknadsföring i sociala medier, relationsmarknadsföringens tre 
nivåer samt Arantolas fördelar i en relation. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 
teorierna. 

I kapitel tre redovisas metodvalet för insamlad empiri i uppsatsen samt ger en presentation 
över utformning och tillvägagångssätt av den webbenkät som använts i studien. 
Avslutningsvis presenteras vårt kritiska ställningstagande till valda metoder. 

I kapitel fyra presenterar vi den empiri som har samlats in via webbenkäten. Vi presenterar 
resultatet i två delar, där den första delen består av en univariat analys och den andra delen 
består av en bivariat analys.  

I kapitel fem presenteras en sammankoppling av teori och empiri. Empirin analyseras och 
sätts i relation till tidigare teorier tillsammans med relevanta korrelations- och regressions 
tabeller. Studiens resultat jämförs med tidigare forskning som berörts. 

I kapitel sex sammanfattas huvudpunkterna av analysen och frågeställningen samt syftet 
besvaras. Kapitlet innehåller även förslag på vidare forskning inom ämnet. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet kommer det att redogöras för de teorier och begrepp som är relevanta inom 
vårt forskningsområde. Dessa teorier och begrepp syftar till att ge djupare kunskap och 
förståelse för det valda ämnet och kommer att utgöra basen för vår fortsatta 
studie.  Teoriavsnittet inleds med en redogörelse av begreppen relationsmarkandsföring, 
relationsmarknadsföring kontra transaktionsmarknadsföring samt kundrelationer.  Vidare 
innehåller teoriavsnittet även en beskrivning av sociala medier, relationer i sociala medier, 
relationsmarknadsföring i sociala medier, relationsmarknadsföringens tre nivåer samt 
Arantolas fördelar i en relation. Teoriavsnittet avslutas med en sammanfattning av teorierna. 
 

2.1 Relationsmarknadsföring innebörd  
 
Gummesson (2002) påpekar tre centrala begrepp inom relationsmarknadsföring; relationer, 
nätverk och interaktion. En relation betyder att två eller fler parter har någon slags kontakt 
med varandra. Inom marknadsföring är den mest förekommande relationen den mellan 
företag och kund. Nätverk syftar på ett flertal relationer där kopplingen mellan parter ofta 
beskrivs som komplex och där interaktion beskrivs som sättet parterna interagerar och 
samspelar med varandra.  

Gummesson (2002) menar att skillnaden mellan relationsmarknadsföring och traditionell 
marknadsföring är att det är fokus på relationen istället för transaktionen. Vid 
transaktionsmarknadsföring uppkommer inga känslomässiga band mellan företag och kund 
utan istället är det köpet som värderas. Armstrong et al. (2008) talar om att det skett ett skifte i 
hur företag ser på marknadsföring. Idag har en förskjutning mot relationsmarknadsföring 
blivit en allt mer central del i hur företag arbetar. 

Grönroos (2008) definierar relationsmarknadsföring som processen att identifiera, skapa, 
bevara, förbättra och ibland även avsluta relationer med kunder. Grönroos (2008) har en 
tydlig teori om hur relationsskapande inom marknadsföring fått ökad betydelse. Författaren 
menar att marknadsföringsaktiviteter där interaktioner mellan säljare och köpare sker, kan 
skapa ett större kundvärde och en mer betydelsefull marknadsföring än marknadsföring där 
endast ett färdigt värde levereras till kunden. Blomqvist et al. (2004) definition av 
relationsmarknadsföring lyder: 
 
“Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att etablera, utveckla och avveckla 

relationer med kunder så att ömsesidiga värden och konkurrenskraft skapas.” (Blomqvist, 
Dahl & Haege 2004, s. 27). 

 
Blomqvist et al. (2004)  anser vidare att relationsmarknadsföring handlar om att välja rätt 
kunder och knyta dem närmare företaget, samt att koncentrera marknadsföringsinsatserna till 
de befintliga och potentiella kunder som företaget har bäst förutsättningar att skapa värde 
med. 

En nyckelförutsättning i en lyckad relationsmarknadsföringsstrategi är att företag på ett mer 
personligt sätt lär känna kundens långsiktiga behov och önskemål. Kunder söker inte bara 
efter en vara eller tjänst, utan kräver ett allt mer omfattande tjänsteerbjudande (Grönroos 
2008). Storbacka och Lehtinen (2000) påpekar att samspelet som finns mellan företag och 
kund även påverkas av känslor. Desto mer observant företag är i dialogen med kunden, desto 
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mer effektivt kan företaget påverka intensiteten av kundens känslor gentemot företaget. Detta 
är viktigt anser Grönroos (2008) eftersom en relation, sett från kundens perspektiv, påverkar 
inte enbart köp beteendet utan även den mentala och känslomässiga kopplingen till företaget. 
Kunder vill att företag bemöter dem på ett trevligt och förtroendeingivande sätt. Oftast är det 
inte produkten i sig som ger upphov till missnöje, utan det är omständigheterna runt köpet och 
efter köpet som avgör om en kund blir nöjd eller inte. 

Grönroos (2008) poängterar att globalisering och hårdnande konkurrens har lett till att företag 
arbetar aktivt för att behålla sina befintliga kunder och att detta är ett tecken på att företag bör 
skapa långsiktiga relationer till sina befintliga kunder. Holmström och Wikberg (2010) 
belyser fördelarna med relationsmarknadsföring och anser att denna metod är bra på både kort 
och lång sikt. Med relationsmarknadsföring har företag möjlighet att med enkla medel öka 
försäljningen utan att det krävs åratal av arbete. Cheverton (2000) påpekar att fördelarna med 
relationsmarknadsföring är längre och stabilare relationer till kunder och intressenter. Detta 
möjliggör större lönsamhet i relationerna, då det oftast är dyrare att rekrytera en ny kund än 
att behålla en existerande kund.    

Precis som för alla strategier är relationsmarknadsföring inte den ultimata lösningen i alla 
lägen. Hunt och Arnett (2006) anser att relationsmarknadsföring som marknadsföringsmetod 
kräver både tid och ansträngningar. Sedan är det viktigt att företag ägnar en hållbar andel 
resurser i form av träning och pengar. Det är många interna och externa faktorer som gör den 
mer eller mindre lämplig att använda (Blomqvist et al. 2004). 

För att skapa en långvarig relation med kunden krävs det att företag tar vara på information 
om kunden och använder rätt kanaler för att nå ut till kunden. Relationsmarknadsföring kan 
utövas och förekomma i en mängd kanaler och på olika sätt, till exempel genom mänskliga 
möten, ansikte mot ansikte, genom e-post, kundevent, internetklubbar, sociala medier, 
kundklubbar, klippkort, sms och kundtidningar (Holmström & Wikberg 2010). 
 

2.2 Relationsmarknadsföring kontra transaktionsmarknadsföring 
 
Transaktionsmarknadsföring har som syfte att sälja mer genom nya kunder och nya avslut 
(Feurst 1999).  Den typen av marknadsföring saknar minne och känslighet, då en affär med en 
kund endast har som mål att få kunden att åstadkomma ett enskilt köp (Gummesson 2002). 
Leverantören lägger ingen större vikt eller prioritering på att bygga en relation med kunden 
som kan resultera i att kunden återkommer för ett andra köp (Gummesson 2002). Därmed 
innehar transaktionsmarknadsföringen ett kortsiktigt perspektiv (Apéria 2001). 
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Figur 2.1: Utveckling från traditionell marknadsföring till relationsmarknadsföring 
(Blomqvist et al. 2004). 

Blomqvist et al. (2004) ger exempel på en modell som framhåller hur marknadsföring har 
förändrats under de föregående årtiondena. Modellen visar att den traditionella 
marknadsföringen utgår från transaktioner med produkten i fokus, som anses vara den främsta 
konkurrensfördelen. I och med att utvecklingen fortskrider ersätts konkurrensfördelarna med 
service, kompetens och lärande och ett relationsorienterat synsätt träder fram. Idag lägger 
relationsmarknadsföringen lärandet i fokus i jämförelse med transaktionsmarknadsföringen 
som har produkten i fokus.  

Vidare innehar relationsmarknadsföringen som syfte att skapa en relation med kunden för att 
denne ska göra ett återköp (Feurst 1999). Värdeskapandet ligger i fokus och den skall vara 
ömsesidig mellan företaget och konsumenten. Den traditionella synen på värdeskapandet 
innebär att kunden befinner sig utanför värdekedjan. Idag finns det mycket som tyder på att 
relationen i sig har en betydelse för kundens totala värdeupplevelse. Utvecklingen har gått 
från att betrakta kunden som en passiv publik till att bli aktiva deltagare. Inom 
relationsmarknadsföring skapas värde med kunden, och inte för kunden (Blomqvist et 
al.2004). 

Till skillnad från den traditionella marknadsföringen som influeras av konkurrens och som ser 
samarbete som en hämning innehar relationsmarknadsföring ett annat koncept. Konceptet 
består av funktionell marknadsekonomi, som omfattar båda konkurrens samt samarbete 
mellan parterna. Vidare betonar relationsmarknadsföring en lojalitet gentemot kunden och ser 
varje individ som en framtida kund hos företaget. Befintliga kunder inom företaget betraktas 
som klienter, som förmodligen blir supporter och slutligen förespråkare för företaget och dess 
produkt eller tjänst (Gummesson 2008).  
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2.3 Kundrelation 
 
Relationer förutsätter att det finns två parter som står i kontakt med varandra och kan 
uppkomma både i arbetslivet samt i den enskilde individens privatliv (Gummesson 2002). Det 
finns många olika typer av klassificeringar gällande vad en relation är och vad som bör ingå i 
den (Grönroos 2004). Grönroos (2004) belyser att relationer kan vara helt vänskapsbaserade 
medan andra relationer kan ha inslag av professionalism eller grundat på kommersiella inslag.  
 
Vår studie kommer att beröra relationer mellan företag och kund. Enligt Grönroos (2004) 
skapas en relation mellan företag och kund när parterna kommer i kontakt med varandra, 
vanligtvis genom ett köp.  Kundrelationer har en central betydelse eftersom osäkerheten inför 
ett köp ofta är stor för kunden. Detta på grund av den stora valfriheten av produkter som finns 
på marknaden och det eftersträvade förtroendet som kunden söker. Därmed upphör inte sällan 
relationen mellan företag och kund när transaktionen är avslutad (Blomqvist et al. 2004).   

Att istället se på detta genom ett transaktionsperspektiv innebär att kunden endast ses som 
kund när denne genomför ett köp (Grönroos 2004).  Grönroos (2004) menar dock att inte alla 
kunder vill ha en relation med ett företag eftersom olika människor och företag har olika 
behov. Författaren menar vidare att en kund kan ha en transaktionsinriktad inställning eller 
vara en aktiv eller passiv relationskund, där varje kunds inställning motsvarar olika 
förväntningar och relationer. För transaktionsinriktade kunder är priset viktigt och de vill helst 
inte att företaget tar kontakt med dem mellan inköpen. En aktiv relationskund ser ett stort 
värde i att samspela och interagera med företag som har följande fördelar nämligen säkerhet, 
sociala fördelar och särskilda förmåner. Säkerhet innebär minskad oro gällande företaget och 
sociala fördelar kan vara att kunden blir igenkänd och vänskapligt behandlad av personal. 
Särskilda förmåner ger förmåner i form av rabatter, bonusar och att vara prioriterad. En passiv 
relationskund nöjer sig med vetskapen om att företaget finns där om det skulle behövas och 
att företaget är kontaktbart. Medan en passiv relationskund utnyttjar sällan de möjligheter till 
interaktion som erbjuds (Grönroos 2008).  

En relation är enligt Grönroos (2004) även kopplad till kundens inställning och attityd, där det 
finns något som binder ena parten till en annan. Grönroos (2004) betonar att en relation 
existerar när kunden anser att det finns ett ömsesidigt engagemang, vilket bygger på samspel 
och interaktion samt kommunikation mellan företag och kund. En relation bör dessutom skapa 
fördelar för båda parterna, där alla upplever sig som vinnare, vilket innebär att kund och 
företag bör bete sig som samarbetspartners. 

Enligt Holmström och Wikberg (2010) präglas en kundrelation av tre förutsättningar; 
mervärde, förtroende och långvarighet. Det är kombinationen av dessa som tillsammans utgör 
styrkan i en kundrelation. Mervärde kan exempelvis vara ett extra trevligt bemötande, trevlig 
förpackning av produkten eller att erhålla något extra i samband med köpet. Vidare är 
förtroende den mest avgörande förutsättningen i en kundrelation, då förtroende är avgörande 
för att inte förlora en kund samtidigt som den är avgörande för att vinna en ny kund. En 
misslyckad kundrelation handlar bland annat om känslor av besvikelse, obehag och osäkerhet. 
Om en kundrelation är på väg att gå åt fel håll är det nödvändigt att göra allt som går för att 
återställa förtroendet. En god kundrelation kännetecknas av att den är långvarig över tid, desto 
högre förväntningar kunden har om långvarigheten av relationen desto godare är utsikten för 
företaget att skapa trogna och lojala kunder.   



Roberta Grau  Från transaktion 
Amanda Stenerkrans  till relation 
Dalia Wadee  i sociala medier  

 
 

15 

Grönroos (2004) poängterar vikten av att de inblandade parterna uppfattar relationen just som 
en relation för att den skall träda i kraft. För att skapa förutsättningar för att en relation skall ta 
form är det nödvändigt att företag kommunicerar ut ett enhetligt budskap mot kunden. 
Företaget bör också besitta strävan efter att vilja hjälpa kunden och vara mottagliga för 
eventuella signaler som tyder på att relationen behöver stimuleras. Holmström & Wikberg 
(2010) anser att det är viktigt att inte pracka på kunden med en massa information som 
kunden inte är intresserad av, företag skall enbart vända sig till kunden om de har något att 
säga som berör kunden. 
 
Det enklaste svaret till varför kunder ingår i en relation med ett företag beror på att fördelarna 
som kunden erhåller i utbytet som sker mellan kunden och företaget överstiger de uppkomna 
kostnader. Vidare eftersträvar kunderna tillförlitliga relationer till företag, eftersom 
tillförlitliga förhållanden associeras med integritet och kompetens. Dessutom ingår kunder i 
en relation med företag som har likasinnade värderingar. Kunder söker ofta företag som 
överensstämmer med kundens uppfattning och föreställningar om bland annat vad som är 
viktigt och oviktigt, vad som är rätt och fel samt vad som är lämpligt och olämpligt (Hunt & 
Arnett 2006). 
 

2.4 Sociala medier 
 
Sociala medier kallas även mötesplatser och är ett samlingsnamn för de digitala plattformarna 
där utövare kan växelverka med varandra via text, bild, ljud eller video. Det är en digital 
kommunikationsform som ger utövaren möjlighet att knyta samt behålla kontakter. Den ger 
också möjlighet till att dela upplevelser, information och delta i konversationer. Med hjälp av 
den digitala kommunikationsformen kan utövarna interagera med varandra i olika grad 
beroende på förhållandet dem emellan, vilket kan likställas med den traditionella 
envägskommunikationen (Leigert 2014). 
 
Facebook, Bloggar, Instagram, LinkedIn och Twitter är exempel på sociala medier. Internets 
stora genomslag har bidragit till att traditionella kommunikationskanaler som TV, radio och 
tidning har förlorat sin ledande ställning (Karlsson 2008). Internet har öppnat upp nya vägar 
för kontakt och förbindelser, vilket gör det möjligt att ta del av information utan geografiska 
begränsningar, som i sin tur har möjliggjort utvecklingen av sociala rörelser (Leigert 2014). 
 
Den nya massmedian går även att begagna i marknadsföringssyfte (Karlsson 2008). Med hjälp 
av internet har kunden en förbindelse in i företaget. Vidare erbjuder internet och de sociala 
medierna företag möjligheten att synas, föra en konversation med kunder och att lyssna. 
Därmed kan företag genom att utnyttja internet och de digitala plattformarna stärka sin 
relation till både nya samt befintliga kunder (Leigert 2014). 
 
När företag är sammankopplade i de sociala medierna stärks interaktionen med kunderna, 
vilket kan resultera i båda företagsekonomiska möjligheter men även risker. Sociala medier 
gör det möjligt för företag att prata med sina kunder, för kunder att kommunicera med företag 
och för kunder att kommunicera med varandra (Mangold & Faulds 2009).  
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2.4.1 Relationer i sociala medier 
 
Företag måste finnas tillgängliga för konsumenterna där de är öppna för att ta till sig 
information. Holmström och Wikberg (2010) poängterar att sociala medier har växt fram till 
att bli ett mycket kraftfullt redskap för att nå ut med sin relationsmarknadsföring. Evans 
(2010) menar att till skillnad från den traditionella marknadsföringen som är enkelriktad och 
opersonlig, är sociala medier istället ett mer personligt sätt att interagera och kommunicera 
med kunden. Inom de olika sociala nätverken som exempelvis Facebook, Instagram och 
Twitter har vi personliga relationer där vi delar bilder, tankar, upplevelser och händelser med 
familj och vänner. Detta gör det möjligt för företag att bli delaktiga i de personliga 
relationerna som finns över de sociala kommunikationskanalerna (Holmström & Wikberg 
2010). 

Personliga relationer mellan kund och företag har förekommit i flera år. Tack vare de sociala 
medierna som ger parterna en möjlighet till en frekvent kontakt och kommunikation har 
relationen intaget en annan nivå. Förhållandet mellan företaget och kunden har blivit mer 
personlig och skapar ett högre värde för kunden. Genom att skapa en personlig relation och ett 
värde för kunden resulterar det i att konsumenten spenderar mer pengar på företaget och dess 
varumärke samt förblir en kund hos företaget. Tvåvägskommunikationen mellan företag och 
kund kräver ett mervärde för att bibehålla kunden. Mervärdet medför att kunden finner det 
lönsamt att ha en relation med företaget (Leboff 2011). 

För att relationer ska skapas genom de sociala medierna krävs det att företagen befinner sig i 
samma kanal som konsumenten. Vidare bör företag resonera kring vilken typ av relation 
konsumenten vill skapa med dem (Carlsson 2009). Vanligtvis skapas relationer genom 
”friending”, där relationen mellan företag och kund går från att endast vara personlig till en 
mer affärsmässig relation där kunden och företaget samarbetar för att tillsammans 
åstadkomma en bättre slutprodukt än om företaget endast hade jobbat på egen hand (Evans 
2010). 

Genom att använda sig av sociala medier strävar företag efter att uppnå en transparens samt 
ärlig konversation med konsumenter, genom att vara lyhörd för konsumentens tankar och 
funderingar. Användningen av de sociala medierna möjliggör för företag att skapa en 
medvetenhet hos konsumenten som resulterar i en tillförlitlighet (Leboff 2011). 

2.4.2 Relationsmarknadsföring i sociala medier 
 
Genom att utnyttja sociala medier i relationsmarknadsföringsprocessen har företag en 
möjlighet att ytterligare utveckla kommunikationen med sina kunder. Företag har inte bara 
möjlighet att kommunicera direkt med sina kunder utan kan också få direkt respons och 
därmed utveckla dialogen på ett sätt som gagnar den långsiktiga relationen. Företag kan också 
bjuda in sina kunder som själva får vara med och bidra till att skapa innehåll (Holmström & 
Wikberg 2010). 
 
Sociala medier kan användas som ett verktyg av företag för att skapa nära och förtroendefulla 
relationer med sina kunder. För att nå kunden och skapa en relation krävs det att företaget 
riktar in sig på en specifik målgrupp och skaffar sig kunskap om vilka kanaler målgruppen 
befinner sig i. För att kunna föra en dialog med målgruppen är det väsentligt att företag 
skaffar sig kunskap om hur målgruppen använder sociala medier och om det är passiva eller 
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aktiva användare. Vidare skall företag ha hög närvaro i de sociala medierna där företag skall 
vara tillgänglig i princip hela dygnet (König 2012).   

För att företag skall kunna förvärva konsumenter är det väsentligt att de analyserar vilka 
faktorer som är av relevans för kunden. Detta för att kunna motivera samt engagera kunden att 
integrera med varumärket. Företag kan åstadkomma detta genom att studera konsumentens 
känslomässiga reaktioner i de sociala medierna (Quinton & Fennemore 2013). 

Genom de sociala medierna blir konsumenten en del av marknadsföringsprocessen och kan 
komma att influera andra att skapa en relation med företaget (Evans 2010). Leboff (2011) 
lyfter fram att företag bör skapa så kallade nyckelrelationer. Det är relationer som företag 
skapar med trendsättande kunder som bloggare, där bloggaren kommenterar företaget och 
skriver recensioner om dess varumärke. Företaget är inte direkt involverad i konversation med 
kunden, utan det är genom nyckelrelationen med “bloggaren” som konsumenten kommer i 
kontakt med deras varumärke. 
 

2.5 Relationsmarknadsföringens tre nivåer 
 
Ett företags relationsmarknadsföringsstrategi kan utformas på ett antal olika sätt beroende på 
vilken styrka företaget vill uppnå i sina kundrelationer och vilken grad av differentiering 
företaget eftersträvar. Nedan presenteras de tre olika nivåerna som enligt Blomqvist et al. 
(2004) fungerar som utgångspunkt för ett företags relationsmarknadsföringsstrategi. Ju högre 
differenstieringsnivå företaget eftersträvar desto större är de potentiella fördelarna som det 
kan medföra. Blomqvist et al. (2004) beskriver de tre olika nivåer inom 
relationsmarknadsföring, där varje nivå̊ representerar en styrka i relationen och den typ av 
anknytning som finns mellan företag och kund. 

Relationsmarknadsföringens första nivå karaktäriseras av en monetär bindning mellan de två 
parterna. Företaget använder i första hand priset som medel för att öka det kundupplevda 
värdet. Detta kan exempelvis vara att företag belönar kundens lojalitet genom bonusprogram 
eller med rabatter (Blomqvist et al. 2004). Monetära fördelar ska tala till kundens plånbok och 
inneha ett direkt ekonomiskt värde (Holmström & Wikberg 2010). Denna nivå av 
relationsmarknadsföring är vanligt förekommande hos flygbolag, hotell och inom 
detaljhandeln. Exempel på detta är flygbolagens olika frequent-flyerprogram samt hotell och 
restaurangers olika stamgästrabatter. Nackdelen med första nivån är att den sällan ger 
bestående konkurrensfördelar då priset är det element som är lättast att imitera i 
marknadsföringsmixen (Blomqvist et al. 2004).   

Relationsmarknadsföringens andra nivå kombinerar priset med andra åtgärder i syfte att 
bygga upp sociala band med kunden. Betoningen för denna nivå ligger på personlig 
kommunikation, eftersom denna resulterar i ökad kundkännedom. Om företag känner sina 
kunder väl kan de enligt författarna identifiera kundens behov och anpassa sig efter dem. 
Kunden är inte längre en i mängden utan en individ vars unika behov och önskemål 
tillgodoses på ett personligt sätt. Hotell utnyttjar ofta detta som konkurrensfördel, då genom 
att utnyttja kunddatabasen har de ökad kännedom om gästerna och kan därmed utforma 
erbjudanden enligt deras intressen. Målet med denna nivå är att bygga upp ett förtroende som 
gör att relationen får ett djupare värde för kunden än vad som kan åstadkommas med enbart 
monetära medel (Blomqvist et al. 2004). Holmström och Wikberg (2010) menar att sådana 
icke-monetära fördelar kan till exempel utgöras av mervärden av olika slag.  
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Relationsmarknadsföringens tredje nivå innebär att företag knyter strukturella band med 
kunden utöver de sociala och monetära banden. Strukturella bindningar innebär att företagets 
produkter och leveranssystem integreras med kundernas, det innebär tillgång till tjänster och 
funktionalitet av olika slag. Tjänsteleveransen blir därmed den viktigaste delen av 
marknadsföringen. Med detta menas att företagets tjänster designas som en del av 
leveranssystemet istället för att vara beroende av den enskilda individens förmåga att skapa 
relationer. Utgångspunkten är att förse kunden med värdeökande system som denne inte kan 
få eller använda på egen hand och som inte finns tillgängliga på annat håll (Blomqvist et al. 
2004). Enligt Gummesson (2006) handlar inte marknadsföringen längre enbart om kundens 
kontakt med säljaren utan alla former av kontakt med servicelandskapet. Detta stödjer 
Grönroos (2008) och menar att kunden är en resurs som integreras med personal och andra 
kunder när de kommer i kontakt med servicelandskapet.  

 

Tabell 2:1 Relationsmarknadsföring tre nivåer (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). 

 

2.6 Arantolas fördelar med en relation- ur kundens perspektiv 
 
Arantola (2000) påpekar fyra olika fördelar som kunden får ut av en längre relation med ett 
företag. De givna fördelarna är vad kunder förväntar sig utöver kärnvärdet i den givna 
tjänsten. Första fördelen är social benefits som inkluderar känslor av igenkännande, 
samhörighet och vänskap. Social benefits fokuserar på relationen mer än transaktionen och 
behandlar den sociala interaktionen mellan personal och kund. Den definieras även som 
graden av ömsesidig personlig vänskap och ”liking” som delas av konsumenten och 
försäljaren (Arantola 2002). Sociala band bygger på värderingar och en sådan relation är mer 
varaktig men brukar istället ta längre tid att utveckla (Arantola 2000). Sociala förmåner kan 
vara särskilt användbara som en differentieringsstrategi eftersom det kan vara svårt för andra 
företag att imitera (Arantola 2002). 
                                                                                                           

·     Igenkänning beskriver dels ytliga och djupare psykologiska processer. Sådana ytliga 
processer är situationsbetingade medan djupare igenkänning är kopplat till våra värderingar. 

Nivå Typ av 
bindning 

Grad av 
tjänsteanpassning 

Viktigaste 
marknadsförings 
element 

Differentieringspotential 

Ett Monetära Låg Pris Låg 

Två Monetära och 
sociala 

Medium Personlig 
kommunikation 

Medium 

Tre Monetära, 
sociala och 
strukturella 

Medium till hög Tjänsteleverans Hög 
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Bilder, uppdateringar och reklam i sociala media gör hela tiden anspråk på ytlig och djup 
igenkänning (Humphreys & Bowyer 1981). 

·     Tillhörighet innehåller både aspekter av identitet och beroende. Identitet och beroende 
präglar dels sökandet efter nya identiteter och beroenden, men även en tidigare identitet och 
ett beroende. I praktiken kan identitet relateras till idrott, hembygd eller andra kretsar som en 
person har befunnit sig i eller söker sig till. Identifikationen med ett varumärke kan vara 
viktigt ur ett socialt perspektiv exempelvis om människor är associerade med varumärket. 
Beroende är istället en koppling till platser, kultur, ideologier, personer eller familjer. I sociala 
medier präglas bilder, uppdateringar och reklambudskap av sådan tillhörighet (Lane & Keller 
2001). 

·     Vänskap är den fördel som är vanligast då den personliga kontakten mellan kund och 
anställda i företag är stor (Arantola 2000).  Enligt Nilsson (2007) hör vänskapens främsta drag 
till tillgivenhet, förtroende, lojalitet och närhet. De personliga relationerna är de mest stabila 
relationerna i affärslivet.  Personer väljer ofta att göra affärer med vänner och bekanta på 
grund av det redan etablerade förtroendet och förväntad lojalitet (Gummesson 2002). 
Nordegren (2004) nämner vänskap inom internet och menar att en sådan relation kan 
komplettera ett större kontaktnät. Medan för vissa kan det vara den djupaste och viktigaste 
kontakten med andra. Gummesson (2002) beskriver att sociala nätverk kan förändra 
relationens karaktär från att vara kommersiell till att bli vänskaplig. Detta eftersom kund och 
företag i sociala nätverk pratar med varandra, ger varandra förtroende och tillbringar fritid 
tillsammans. Safko och Brake (2009) anser att ett förtroende mellan användare i sociala 
nätverk bygger på att endast delge varandra intressant och relevant information. Bryts detta 
förtroende är det vanligt att användare väljer att lämna de sociala nätverken. 

Andra fördelen är confidence benefits som inkluderar psykologiska fördelar, vilket avser 
känslor av trygghet, säkerhet och riskreduktion (Arantola 2000).  Denna fördel ökar med tiden 
när kundens förtroende för företaget ökar och när de kan lita på varandra (Gummesson 2002). 

Förtroendet i form av integritet och säkerhet är två viktiga aspekter för konsumenter (Caudill 
& Murphy 2000).  Förtroende är en känsla som uppstår hos kunden när kunden känner sig 
trygg gentemot företaget. Kunden känner ingen oro för att bli behandlad på ett mindre bra sätt 
samt att kunden inte behöver ta konsekvenserna om fel skulle uppstå samtidigt som kunden 
erhåller det som denne förväntar sig att få (Gwinner et al. 1998).                               
  

·     Trygghet - Morgan och Hunt (1994) hävdar att trygghet upplevs när kunden känner 
förtroende, pålitlighet och integritet i företaget. Trygghet anses vara en viktig variabel i 
relationsutbytet. Gummesson (2002) framhåller att långsiktiga och nära relationer kan ligga 
till grund i trygghetsskapandet. Genom att få kunden att känna sig trygg ökar kundvärdet 
betydligt och företagen kan skapa en långsiktig relation med denne. 

·     Säkerhet - Grönroos (2008) anser att säkerhet är en viktig aspekt för att en relation skall 
kunna utvecklas och ha framgång. Säkerhet avser känslor av minskad oro, tilltro till 
produkten/tjänsten samt känslan av pålitlighet. 

·     Riskreduktion - Berry (1995) anser att riskreduktion är en nyckelfaktor i en relation 
mellan företag och kund. Målet med riskreduktion är att sänka osäkerheten hos kunden vad 
gäller produkt/tjänst. Detta kan göras genom exempelvis följande metoder: Företag ger 
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kostnadsfria demonstrationer, företag erbjuder test perioder som är gratis eller till en låg 
kostnad, företag ger starka produktgarantier eller att företag ger leveransgarantier. Dessa 
metoder kan företag använda sig av för att bygga upp starka relationer (Jobber & Lancaster 
2006). 

Tredje fördelen är economics benefits, det är fördelar som exempelvis lägre priser eller 
kostnadsfria produkter. Den kan också innebära tidsmässiga vinster eftersom kunden på grund 
av sin relation slipper utvärdera en mängd olika valmöjligheter (Arantola 2000). Ekonomiska 
besparingar är den främsta motivationen för att delta i relationsutbyten. Kunder som har en 
varaktig relation med ett företag kan belönas med särskilda förmåner. Den fjärde fördelen är 
special treatment benefits, den avser exempelvis speciell service som endast är tillgänglig för 
kundklubbsmedlemmar (Arantola 2000). 

 
Tabell 2.2: Empirisk testade relationsfördelar för konsumenter (Arantola 2000). 

Fördel Beskrivning 

Sociala fördelar Igenkänning, tillhörighet, vänskap 

Psykologiska fördelar Känslor av trygghet, säkerhet och riskreduktion. 

Ekonomiska fördelar Rabatter, snabb service, förmåner, kostnadsfri 

Anpassade fördelar Förmånsbehandling, individanpassad service, historisk utveckling 

 
 
Enligt en tidigare undersökning som Gwinner et al. (1998) genomförde i kombination av 
följande fördelar visade det sig att konsumenter värderade confidence benfits mest, därefter de 
sociala fördelarna och särskilda förmåner. Konsumenter i studien värderade confidence 
benefit högst, eftersom förtroendet som uppstår vid en relation med ett företag, minskar 
ångesten och risken som ett köp kan medföra. Social benefits var den näst viktigaste fördelen 
för konsumenterna i undersökningen. I denna studie var sådana sociala förmåner associerade 
med personligt igenkännande av anställda, kunders förtrogenhet med de anställda och 
utvecklingen av vänskap. Utvärderingen av denna undersökning visade att den viktigaste 
relationstypen från kundens perspektiv var confidence benefits, vilket tyder på att kunden 
sätter värde på att kunna lita på företaget. 

Dock bör det nämnas att studien som genomfördes skedde på en tjänstemarknad, där 
relationerna bestod av kontinuerliga fysiska möten. Colgate, Buchanan-Oliver och Elmsly 
(2005) utförde en liknande studie på relationer över nätet och fann då att förtroendeaspekten 
är betydligt mindre bemärkt där. Colgate et al. (2005) anser att detta beror på saknaden av det 
fysiska mötet. 
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2.7 Sammanfattning av teorier 
 

 

 

Figur 2.2: Sammanfattning av teorier (Egen modell) 

 

Studien innehar de tre nivåerna monetära, sociala och strukturella som utgångspunkt för att 
studera när traditionellmarknadsföring övergår till relationsmarknadsföring i sociala medier. 
Dessa tre nivåer är teoretiskt underbyggda enligt Blomqvist et al. (2004) dock finns det inte 
något empiriskt underlag på hur nivåerna kan mätas i kontexten sociala medier. För studiens 
ändamål har vi tagit fram egna mätinstrument för att identifiera ett nytt sätt att mäta 
relationsmarknadsföring i sociala medier utifrån kundens perspektiv. Dessa nivåer studeras 
vidare utifrån de fördelar som Arantola (2000) anser att en relation innehar. Vi kommer 
främst att fördjupas oss i Arantolas teorier om social benefits samt confidence benefits. Med 
dessa fördelar menas att företaget/varumärket genomsyras av igenkänning, tillhörighet, 
vänskap, trygghet, säkerhet samt riskreduktion. Om teorin förutsätter tre nivåer och dessa är 
uppfyllda har företaget någon typ av relation med konsumenten. Om företaget vidare även 
uttrycker fördelar har den även en konkret relation. 

Figur 2.2 visar en sammanställning av den teoretiska ramen som kommer att användas för att 
tolka empirin. I empirin kommer vi att tillämpa en univariat och bivariat analys som kommer 
hjälpa oss att beskriva vårt resultat samt hjälpa oss att undersöka samband mellan olika 
variabler. Vi kommer inte att analysera alla begrepp som vi har belyst i detta kapitel utan 
syftet med dem är att ge läsaren en bakgrund till uppsatsens forskningsområde. Vi kommer 
även att göra en jämförelse mellan vad vi kommer fram till i vår empiri kontra den tidigare 
studiens slutsatser som presenteras i teorikapitlet. 
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas metodvalet för insamlad empiri i uppsatsen samt ger en presentation 
över utformning och tillvägagångssätt av den webbenkät som använts i studien. 
Avslutningsvis presenteras etiska aspekter och vårt kritiska ställningstagande till valda 
metoder. 
 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
Målet med vår uppsats är att beskriva när kunden anser att marknadsföring övergår till 
relationsmarknadsföring i sociala medier. Thurén (2006) menar att det finns två vetenskapliga 
huvudinriktningar gällande vetenskaplig ansats, positivism och hermeneutik. 
Enkätundersökningen har tolkats från positivism då vi använde teorier som grund för 
forskningsstrategin. Positivism förknippas oftast med kvantitativa undersökningar där det 
inkluderas mätningar och uträkningar. I denna studie tog vi inte med egna värderingar och 
åsikter vilket gör att ett objektivt förhållningssätt användes. Vi tyckte inte att ett 
hermeneutistiskt synsätt passade för denna studie då syftet är mer av en förklarande karaktär. 
Vår avsikt är inte att studera människors beteenden eller få en djupare förståelse till deras val 
(Patel & Davidson 2011).   
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två vanliga forskningsansatser; induktiv samt deduktiv. En 
studie kan vara uppbyggd med syfte att antingen testa en teori eller utveckla en teori. Den 
förstnämnda kännetecknar en deduktiv ansats, medan den senare kännetecknar en induktiv 
ansats. För att besvara uppsatsens frågeställning har den deduktiva ansatsen valts. Valet 
baseras på att studien bygger på grundläggande teorier som sedan mynnar ut i empiri och 
slutsatser. Detta innebär att vi har utgått från den teoretiska referensramen när vi utformat vår 
enkät. Vi skapade oss egna hypoteser och modeller utifrån befintliga teorier och genomförda 
vetenskapliga forskningar, i enlighet med deduktiv ansats.  En induktiv ansats var inte lämplig 
i denna studie då teorikunskapen krävdes innan det empiriska arbetet kunde börja.  
 

3.2 Val av metod 
 
Jacobsen (2002) anser att uppläggningen av studien ska göras utefter det som passar bäst till 
problemformuleringen och syftet med undersökningen. Det finns huvudsakligen två olika 
inriktningar vad gäller metodval och dessa benämns kvantitativ samt kvalitativ metod. Den 
kvantitativa metoden handlar om insamling av numerisk data och syftar till att ses som ett 
verktyg för att få fram skillnader. Den kvalitativa metoden blir istället tillämplig vid 
datainsamling som sker i form av ord och text (Bryman & Bell 2005). Utifrån studiens syfte 
och frågeställning ansågs en kvantitativ metod mest lämplig. Vår studie ska ge en uppfattning 
om respondenternas åsikter, om när de anser att marknadsföring övergår till 
relationsmarknadsföring i sociala medier. Bryman (2011) menar att en kvantitativ 
undersökning är optimal vid utredning av konsumenters attityder, åsikter och preferenser.  
 
Den kvantitativa metoden användes också för att nå ut till många respondenter för att kunna 
spegla en stor del av vår population. Vidare ville vi erhålla många svar på kort tid för att ha 
tid över till att analysera och problematisera respondenternas svar (Bryman 2011). Fördelen 



Roberta Grau  Från transaktion 
Amanda Stenerkrans  till relation 
Dalia Wadee  i sociala medier  

 
 

23 

med den kvantitativa metoden är också att samtliga respondenter svarar på identiska frågor 
och påståenden vilket underlättar sammanställningen och jämförelser (Christensen, Engdahl, 
Grääs & Haglund 2010).  Vår studie undersöker även samband och detta stödjer vårt 
kvantitativa metodval, då den kvantitativa metoden är inriktad på att upptäcka, fastställa och 
mäta samband mellan olika variabler (Christensen et al. 2010). Som vi tidigare har nämnt 
kännetecknas vår studie av ett positivistiskt förhållningssätt med ett deduktivt angreppssätt 
som ofta utmynnar i en kvantitativ metod, därför ansågs denna typ av undersökning bäst 
lämpad för att ge oss svaret på respondenternas uppfattning om när en kundrelation existerar i 
sociala medier.   

Alternativet till vårt kvantitativa metodval hade varit att göra en kvalitativ studie. Hade vi 
genomfört studien kvalitativt hade det empiriska materialet blivit mindre och mer svårtolkat. 
En kvalitativ studie lämpar sig om syftet är att få en djupare förståelse inom området, vilket 
inte är syftet med denna undersökning (Thurén 2006).  
 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Vid insamling av data brukar dess källor delas in i primära samt sekundära källor (Jacobsen 
2002). Till denna studie användes både primär- samt sekundärdata för att kunna besvara 
studiens problemformulering. Innan insamlingen av primärdata påbörjades studerades 
sekundärdata inom området för att få förståelse kring ämnet vilket möjliggjorde insamlandet 
av relevant empiri. Med primärdata menas att materialet inte finns tillgängligt sedan tidigare. 
Fördelen med primärdata är att informationen är aktuell och anpassad till 
undersökningsområdet (Bryman & Bell 2005). Primärdata har vi samlat in med hjälp av vår 
enkätundersökning. Vi skapade en enkät med frågor och påståenden som ansågs relevanta för 
studiens syfte.   

Sekundärdata är information som andra samlat in och sammanställt (Bryman & Bell 2005). I 
uppsatsen har vi använt oss av sekundär datainsamling då mycket litteratur har studerats och 
bearbetats. Sekundärdata insamlades i form av litteratur, vetenskapliga artiklar samt 
elektroniska källor som ansågs relevanta för ämnesområdet. Sekundärdata användes i 
uppsatsens inledning där bakgrunden till ämnet presenterades. Sekundärdata användes även i 
teoridelen för att bredda kunskapen och förståelsen för ämnet som undersöktes. Sökningarna 
gjordes ifrån Blekinge tekniska högskolas databaser och på sökmotorer på Internet. För att få 
en djup bild samt förståelse för området använde vi svenska och engelska sökord.  

 

3.4 Enkät 
 
Till undersökningsmetoden av kvantitativ karaktär valdes enkäter.  En enkät består av frågor 
som riktas till en grupp människor med syfte att göra en intervjuundersökning av kvantitativ 
natur. En enkät kan anta flera olika former och det som är gemensamt för alla former av 
enkäter är att de oftast har slutna frågor, har en enkel utformning och är inte för omfattande 
(Bryman 2011). Eftersom vi ville erhålla svar från respondenter som är geografiskt 
oåtkomliga för oss valde vi att publicera enkäten elektroniskt. En elektronisk enkät har 
fördelar som den traditionella postenkäten saknar som exempelvis granskningsvillkor och 
felsignaler. En elektroniskenkät är vidare kostnadseffektiv samtidigt som den är enkel att 
generera och omforma, vilket ansågs passande då våra förutsättningar innebar en begränsad 
tidsram och begränsade resurser (Trost 2012).  
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Anledningen till att vi valde denna metod är att vi kunde nå ett större urval av respondenter än 
vid en intervjuundersökning. Andra delar som påverkade valet av metod är att vi undvek 
intervjueffekten och kunde ha en kritisk distans gentemot respondenten och hade således 
ingen inverkan på dennes svar.  Vidare kunde respondenterna besvara enkäten när det passade 
dem (Bryman & Bell 2005). En enkätundersökning kräver mer arbete i form av förberedelser 
av utförandet men vi tyckte att denna metod var lämpligare för att få den typ av data som vi 
ville ha (Bryman 2011). Sedan passade enkäter även bättre ur en geografisk synvinkel då vi 
författare bor på skilda platser.  
 

3.4.1 Utformning  
 
Det finns inget empiriskt underlag som har studerat detta tidigare. Detta gör att det inte finns 
några etablerade skalor som ger anvisningar på hur detta kan mätas. Därför har vi identifierat 
ett nytt sätt att mäta detta på och använts oss av nya mätskalor. Med grund i relevant 
forskning har vi formulerat frågorna till enkäten med hjälp av teorin och utifrån syftet med 
studien. En av de viktigaste frågeställningarna för många forskare är om frågorna ska ställas 
på ett öppet eller slutet sätt. I slutna frågor erbjuds fasta svarsalternativ medan i de öppna 
frågorna kan respondenten svara fritt.  För studien valdes slutna frågor med likartade 
svarsalternativ. Anledningen till detta är att det är lättare att bearbeta svaren med slutna frågor 
än med öppna frågor. Slutna frågor är också lätta att ställa och lätta att besvara för intervjuare 
respektive respondent (Bryman 2011). 

Bryman (2011) beskriver ett flertal viktiga delar som författare bör ha med sig vid 
utformandet av en enkät. Han rekommenderar att enkäten ska se kort och tunn ut för att inte 
respondenten skall avskräckas från att besvara den. Enkäten ska också ha en tydlig 
presentation som gör den lockande och lätt att besvara. Andra viktiga delar i 
enkätutformandet är att undvika långa frågor samt att undvika negationer. Författaren påpekar 
även på vikten att vara konsekvent i de frågeformuleringar och svarsalternativ som författarna 
använder. Med dessa delar som utgångspunkt strävade vi efter att utforma enkäten med få 
frågor och påståenden samt att respondenten skulle uppfatta påståendena korta och 
lättförståeliga. Detta för att begränsa formulärets omfång och för att enkäten skulle ta cirka tio 
minuter att besvara. 

Enkäten inleddes med en kort text bestående av undersökningens syfte och respondenternas 
frivillighet och anonymitet. Enkäten är sedan uppbyggd med tre bakgrundsfrågor som 
tillhandahåller information om respondenterna; kön, ålder och hur lång tid per dag 
respondenterna spenderar på sociala medier. Därefter består enkäten av 8 frågor med ja/nej 
svar och sedan av 18 påståenden där respondenten väljer ett av de fem angivna 
svarsalternativen som överensstämmer eller representerar dennes förhållningssätt (Trost 
2012). 

För att förenkla enkäten för respondenterna utformades den med ja/nej frågor samt påståenden 
som besvarades utifrån en 5-gradig likert-skala: Håller inte alls med, tar delvis avstånd, vet 
inte/har ingen åsikt, håller delvis med, håller med helt. Till skillnad från enkla "ja/nej"-frågor 
ger likert-skalan oss möjlighet att upptäcka åsiktsgrader vilket lämpar sig för att enklare 
identifiera de områden som vi ämnar med vår undersökning. Syftet med sådana påståenden är 
också att författarna skall kunna finna de individer som svarar på ett ogenomtänkt sätt. Om 
någon respondent håller med om alla de 18 påståendena i formuläret är det sannolikt att 
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respondenten påverkats av en skev svartendens och att svaren sannolikt inte ger någon hållbar 
bedömning (Bryman 2011).  Trost (2012) anser att det finns både fördelar och nackdelar med 
att använda sig av svarsalternativet ”vet ej” i en enkät.  Respondenten kan använda 
alternativet för att slippa ta ställning men att det ändå bör finnas med för att kunna ge uttryck 
för att respondenten inte vet. Utifrån detta valde vi att ha med svarsalternativet ”vet ej” som 
en variabel.  
 

3.4.2 Tillvägagångssätt 
 

Enkäten som finns bifogat i bilaga 1 skapades via Google Docs och distribuerades via en 
webblänk. Google Docs har de mest grundläggande funktionerna samt att det ger en bra 
överblick över resultatet i realtid med tillhörande diagram (Christensen et al. 2001).  
 
För att nå ut till respondenterna delades enkäten på Facebook samt till studenter på 
Itslearning. Vi skickade ett meddelande innehållande en extern länk till enkätundersökningen 
samt medföljande missivbrev. Enkätundersökningen var tillgänglig i mindre än ett dygn och 
besvarades av 102 respondenter varav 34 av respondenterna var män och 68 av 
respondenterna var kvinnor. Resultatet av studiens frågor och påståenden i dess helhet finns 
bifogat i bilaga 2 samt som överskådligt resultat i empirin.  
 

3.5 Urval 
 
Urval kallas den grupp forskaren valt att studera för sin forskning. Vilket urval forskaren 
väljer att använda beror på vad som skall studeras och antalet respondenter som forskaren vill 
nå ut till. Urval delas in i två huvudtyper, det är sannolikhetsurval där respondenten väljs 
slumpmässigt och den andra är icke-sannolikhetsurval där forskaren inte kan förutse vilka 
personer som kommer att delta i undersökningen (Bryman & Bell 2005).  

Vi har undersökt relationer i social media bland kvinnor och män i Sverige. Det finns inget 
ramverk som samlar dessa eftersom denna målpopulation innefattar ett för stort samt ett okänt 
antal enheter. Vi hade därför inte möjlighet att genomföra ett sannolikhetsurval, utan ett icke-
sannolikhetsurval gjordes. Detta i form av ett bekvämlighetsurval som är den mest vanliga 
organiseringen vid ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att vi valde en grupp (population) 
respondenter som har varit tillgängliga för oss. Valet av respondenter i följande studie 
omfattas av anhöriga till författarna, bland annat vänner, arbetskamrater, klasskamrater och 
andra bekanta. Vidare valde vi att organisera respondenterna efter ålder, kön och antalet 
timmar respondenten spenderar på sociala medier (Bryman 2011). Urvalet består med största 
sannolikhet främst av kvinnor då enkäten främst har spridits bland våra bekantkretsar där 
majoriteten är kvinnor. Urvalet består också av respondenter som är bekanta med sociala 
medier då enkäten dels distribuerades via Facebook. 
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3.6 Operationalisering 
 
Inom positivism är det viktigt att operationalisera de begrepp som används. Enligt Eliasson 
(2013) kan förklaringar eller definitioner av begreppen antingen vara teoretiska definitioner 
som innebär en klargöring av begreppet i förhållande till teorin eller operationella definitioner 
som innebär en klargöring hur forskaren har tänkt mäta begreppet. De begrepp som vi i 
huvudsak har valt att undersöka i denna studie är de tre nivåerna, pris, sociala sammanhang 
samt struktur.  
 
Vi vill klargöra en operationell definition av de tre nivåerna. Pris mäts i vår studie som de 
aktiviteter på sociala medier som respondenterna söker sig till för att det ger dem direkta 
fördelar i olika former. Sociala sammanhang är i vår studie relaterat till personlig image och 
struktur är definierat efter de strukturer respondenterna identifierar sig med.   
 

3.7 Val av analysmetod 
 
För att analysera svaren i enkäten har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS. Programmet 
har använts för att minimera risken för felberäkning samt för att effektivisera arbetet (Trost 
2012). För att sammanställa data från enkäten kodades varje enkätfråga numeriskt för våra 
frågor. I enkäten besvarade alla respondenter samma frågor och påståenden, vilket 
underlättade för oss vid sammanställningen av undersökningen. När vi hade färdigställt datan 
granskade vi resultaten med hjälp av de funktioner som finns i SPSS. 

Vid analys av data kan forskaren använda olika tekniker i samband med en kvantitativ analys 
för att dels minska mängden insamlad data och förbereda presentationen av resultaten. I 
studien tillämpades univariat och bivariat som analysmetoder. Med hjälp av univariat analys 
har vi fått fram diagram och tabeller som visar hur respondenterna har svarat vid varje 
fråga/påstående. Diagram tillhör de allra vanligaste metoderna för beskrivning av kvantitativ 
data och den främsta fördelen är att de är förhållandevis lätta att tolka och förstå (Bryman 
2011). Vi valde att använda typvärdet som lägesmått för att redovisa detta resultat. Typvärdet 
visar det mest förekommande värdet vilket är intressant vid mätning av åsikter (Jacobsen 
2002). Vi räknade ut typvärdet för varje fråga/påstående som vi sedan sammanfattade till ett 
gemensamt typvärde för pris, socialt sammanhang och struktur. I empirin har vi endast ett 
överskådligt resultat, medan resultatet för varje fråga och påstående i dess helhet finns bifogat 
i bilaga 2.  

Vi har också använt oss av bivariat analys för att kunna jämföra hur olika variabler relaterar 
till varandra, alltså undersöka om det finns något samband mellan hur respondenterna svarat 
på olika frågor. I denna studie har korrelations-och regressionstabeller tillämpats för att 
undersöka samband mellan olika variabler. Samband visas när korrelationen är mellan -1 till 
+1. Ju närmre talet är 1 desto starkare är sambandet (Jacobsen 2002). Korrelationstabeller är 
den mest flexibla av alla metoder för analys av relationer eller samband eftersom de kan 
tillämpas på alla slags variabelpar. Lägesmått som användes i den bivariata analysen är 
medelvärdet samt standardavvikelse. Medelvärdet visar summan av alla värden i en 
fördelning som sedan divideras med antalet värden. Standardavvikelse är den genomsnittliga 
variationen kring ett medelvärde (Bryman 2011).  
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3.8 Etiska aspekter 
 

Bryman (2011) skriver om fyra viktiga etiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när 
samhällsvetenskaplig forskning utförs. Dessa aspekter är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet - Innebär att forskaren skall informera berörda respondenter om 
undersökningens syfte. Respondenterna skall också veta att deras deltagande är frivilligt 
(Bryman 2011). I enkäten förklarade vi för respondenterna att det var frivilligt att medverka i 
undersökningen och att de kunde avbryta sin medverkan närsomhelst. Respondenterna kunde 
också gå in och läsa frågorna innan de bestämde sig för att delta i enkäten. Vi informerade 
även respondenterna om undersökningens syfte och på vilka villkor som de deltog (Bryman 
2011). 
 
Samtyckeskravet - Innebär att respondenterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan 
och att vid användande av minderåriga respondenter bör föräldrar eller vårdnadshavare 
kontaktas (Bryman 2011). Detta uppfylldes då respondenterna ställde upp frivilligt och ingen 
klassades som minderårig då alla respondenter var över 18 år. 
 
Konfidentialitetskravet - Innebär att alla personuppgifter skall behandlas med största möjliga 
konfidentialitet (Bryman 2011). Vi informerade respondenterna att alla insamlade enkäter 
skulle behandlas anonymt och konfidentiellt. Svaren kunde inte heller bindas ihop till en 
enskild individ då vi inte hade möjlighet att ta reda på vem som svarade vad. 
 
Nyttjandekravet - Innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 
användas för undersökningen (Bryman 2011). Vi har inte någon avsikt att använda våra 
insamlade data i något annat syfte än i denna studie då vi redan har undersökt det vi har haft i 
avsikt att undersöka. Vi informerade respondenterna om hur deras svar på frågorna kommer 
att användas till denna uppsats. 
 

3.9 Validitet, reliabilitet och generalisering  
 

Validitet är förmågan att mäta det som avses att mätas. Validitet delas in i intern och extern 
validitet. I intern validitet skall ny forskning överensstämma med existerande teorier medan 
extern validitet behandlar huruvida det erhållna resultatet kan komma att utnyttjas i andra 
förhållanden (Bryman & Bell 2005). För att en undersökning skall inneha en hög validitet är 
det väsentligt att undersökningens syfte är tydligt och att det som undersöks stämmer överens 
med det som forskaren vill undersöka (Bryman 2011).  Det viktigaste mätinstrumentet i en 
kvantitativ samhällsforskning är frågeformuläret. Utformningen ska få respondenterna att 
svara på enkäten och dels få respondenterna att tolka frågorna i enkäten som forskaren tänkt 
sig (Fangen & Sellerberg 2011).   

Genom att utforma enkätfrågorna med utgångspunkt i vårt syfte och frågeställning har vi 
stärkt validiteten. Validiteten stärks eftersom vi därmed ställt frågor som mäter just det som vi 
är intresserade av att studera (Bryman & Bell 2005). Innan den slutgiltiga versionen av 
enkäten skickades ut testades den på en mindre grupp respondenter för att se hur den tolkades 
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och om frågorna var ställda på ett relevant sätt. Vi försökte även se till att inte utforma 
enkäten med påståenden och frågor som var ledande eller kunde påverka respondenten i 
någon riktning. Detta stärker validiteten då vi kunnat rätta till otydligheter och redigera en del 
av frågorna.    

Ett annat krav på undersökningens insamlade data och information är reliabilitet. Reliabilitet 
behandlar hur pålitliga och säkra svar forskaren erhåller. Reliabilitet handlar om hur trovärdig 
den vetenskapliga studien är och om det erhållna resultatet blir detsamma vid upprepande 
forskning. Forskaren skall kunna erhålla samma svar oavsett vilken metod som används. 
Resultatet skall därmed inte vara baserat på tillfälligheter, utan anses även gälla vid andra 
liknande omständigheter. För att erhålla en hög reliabilitet skall författarens egna tolkningar 
och åsikter inte inverka på respondenternas svar (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2013). 
Eftersom vi använde oss av en kvantitativ undersökning innehar följande studie en hög 
reliabilitet då det är möjligt att utföra samma undersökning. Vidare innehar författaren ingen 
inverkan på respondenternas svar då enkäten skickades och besvarades elektroniskt på valfri 
plats utan författarnas närvaro.   

Vi har som vi skrev tidigare inte hittat några tydliga empiriska studier som har mätt detta 
tidigare och därför har vi utvecklat egna hypoteser och egna modeller utifrån befintliga teorier 
och genomförda vetenskapliga forskningar.  Vi har identifierat ett nytt sätt att mäta detta på 
och har på så vis använt nya mätskalor som förslag på hur modellen kan mätas. Måtten har vi 
tagit fram utifrån de teoretiska argument som finns, där argumenten genomsyrar samtliga 
mått. Detta hoppas vi skall förstärka validiteten och reliabiliteten av vår studie.  

För att kunna generalisera en studie från en population till hela befolkningen krävs det att 
urvalet är representativt och kan spegla hela befolkningen (Bryman 2011). Vi valde att 
använda oss av ett bekvämlighetsurval och risken med icke slumpmässiga urval är att de 
avviker systematiskt från hela populationen när det gäller det som skall observeras och 
registreras. Resultatet kan visa sig vara mycket intressant men problemet med en sådan 
urvalsstrategi är att det är svårare att generalisera resultaten än vid ett slumpmässigt urval. 
Detta eftersom forskaren inte vet vilken population detta stickprov är representativt för då 
respondenterna består av de personer som finns tillgängliga för forskaren. Det finns på så vis 
ingen möjlighet för oss att generalisera resultaten, vilket är en nackdel med ett 
bekvämlighetsurval. Vi är medvetna om att detta inte höjer den externa validiteten utan 
resultatet speglar bara respondenterna som ingick i studien (Bryman & Bell 2005). 
 

3.10 Metodkritik 
 

Som forskare är det viktigt att kritiskt granska hur studien har genomförts och vilka problem 
som kan uppstå. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2013) anser att det finns begränsningar i 
användandet av en enkät. Även om ett önskat urval kontaktas går det inte att garantera 
svarssituationen då det inte är möjligt att garantera att rätt respondent besvarar frågorna och 
om denne svarar sanningsenligt. Vi anser att vi i största möjliga mån lyckades undvika detta 
genom att vi skickade ut enkäten till personliga e-postadresser och Facebook konton.  

En annan nackdel med webbenkäter är att respondenterna inte direkt kan fråga om eventuella 
oklarheter. För att minska eventuella oklarheter bör det av informationen tydligt framgå 
kontaktuppgifter till den som ställer frågorna (Christensen et al. 2001).  Eftersom vi skickade 
ut enkäten via våra privata Facebookskonton så kunde respondenterna lätt kontakta oss vid 
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eventuella oklarheter. En annan risk med en enkätundersökning är en påfallande låg 
svarsfrekvens. En anledning till låg svarsfrekvens kan vara om enkäten är för omfattande. 
Detta försökte vi undvika genom att utforma enkäten så att den skulle gå fort att fylla i för 
respondenterna. Undersökningsenkäten visade sig vara ett effektivt verktyg för oss då vi 
erhöll 102 svar på mindre än ett dygn. Bortfall bedömdes inte som ett problem i vår studie 
eftersom vi på grund av vårt bekvämlighetsurval var medvetna om att inte kunna generalisera 
resultaten (Christensen et al. 2001).  

Vi använde oss av homogena grupper och risken med sådana grupper är att som vänner, 
arbetskamrater, släkt och bekanta många gånger har liknande intressen och värderingar.  Detta 
kan ha begränsat mängden information från respondenterna i jämförelse med ett slumpmässigt 
urval (Bryman 2011).  Det insamlade enkätmaterialet är dock litet i jämförelse av hur många 
som använder sociala medier men det gav oss ändå en bild över hur en liten grupp 
konsumenter tänker gällande relationsskapande via sociala medier.  
 

3.11 Källkritik 
 
Jacobsen (2002) nämner att problemet med den deduktiva ansatsen är att författaren använder 
den empiriska undersökningen till att finna empiriska bevis för att styrka studiens teorier. 
Författaren kan riskera att bli subjektiv och designa sina enkätfrågor så att författarens 
förväntningar uppfylls. Vi undvek i största möjliga grad att subjektivt påverka resultatet när vi 
designade vår enkät. En annan negativ aspekt som Jacobsen (2002) anser finns med den 
deduktiva ansatsen är dess begränsning. Nackdelen är att vi i denna studie begränsar oss till 
att endast undersöka det vi författare anser är relevant. Vår förhoppning är dock att studien 
skall fungera som ett bidrag med tanke på att det inte har studerats tidigare.  

Under arbetets gång försökte vi bibehålla ett kritiskt förhållningssätt till de källor som 
använts. För att få en trovärdig undersökning använde vi både primärdata- samt sekundärdata 
(Jacobsen 2002).  Bryman och Bell (2005) menar att det är viktigt att vara försiktig vid arbete 
med sekundärdata eftersom det är viktigt att källorna är tillförlitliga. När det gäller 
informationsinsamlingen använde vi oss huvudsakligen av sekundärdata som består av 
artiklar och kurslitteratur som är vetenskapligt granskade, vilket borde ge hög trovärdighet till 
studien. Vi försökte även få tag i den ursprungliga källan då anledningen till detta är att det 
kan förekomma snedvriden och felaktig information i många undersökningar. För att öka 
användbarheten har vi valt olika författare som behandlat samma områden för att få 
alternativa förklaringar till vårt material (Christensen et al. 2001). 

Primärdata består av en enkätundersökning och det som kan ifrågasättas är om våra frågor är 
de mest relevanta för undersökningen. Vi anser att det är upp till läsaren att dra egna slutsatser 
om dess realitet. Primärdata som samlades in är mest relevant för studien då den är direkt 
kopplad till frågeställningen och syftet.  Litteraturen som användes till sekundärdata har haft 
olika grad av relevans för denna studie. Viss litteratur har haft hög relevans men vi tog i 
beaktande att viss litteratur har haft lägre giltighet på grund av utgivningsåret (Bryman 2011).  
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4. Empiri och statistiskanalys 

I detta kapitel presenteras resultatet från den genomförda enkäten. Vi valde att redovisa 
resultatet i två delar. Den första delen består av en univariat analys där vi presenterar hur 
respondenterna besvarat enskilda frågor och påståenden i enkäten.  Den andra delen består 
av en bivariat analys där vi presenterar korrelations och regressions tabeller där vi ställt 
olika variabler mot varandra för att upptäcka samband. Avslutningsvis har vi sammanställt 
resultatet i en tabell som visar typvärdet för de tre nivåerna och dess fördelar. Detta för att få 
en inblick i vilka fördelar som respondenterna värderar högst i varje nivå.   
 

4.1 Univariat analys 
 

I det här avsnittet presenterar vi hur majoriteten av respondenterna har besvarat enskilda 
frågor. Detta beskriver vi i lägesmåtten typvärdet samt procent. För samtliga diagram och 
resultat se bilaga 2. Vi presenterar också det sammanlagda medelvärdet och 
standardavvikelsen för följa, motiv, pris, socialt sammanhang samt struktur.  
 

4.1.1 Beskrivande statistik 
 

De tre första frågorna ger oss en generell uppfattning om respondenterna. Vi får information 
om kön, ålder samt uppskattad tid som de spenderar på sociala medier.  Det var 102 
respondenter som deltog i undersökningen. Utav de respondenter som deltog i 
undersökningen var 68 av de 102 respondenterna kvinnor och 34 av 102 respondenterna män. 
I detta fall är fördelningen inte jämn utan resultatet visar att kvinnor utgör det främst 
representerade könet. Vi uppskattar att den stora andelen kvinnor beror på att enkäten främst 
har spridits bland våra bekantkretsar där majoriteten är kvinnor. 
 
Åldersfördelningen mellan respondenterna sprider sig från 20 år till 64 år. 53 procent av 
respondenterna är mellan 26-29 år och det mest förekommande värdet är 27 år. Detta har sin 
förklaring då författarna är mellan 26-29 år gamla och då enkäten främst har svarats av 
författarnas vänner och bekanta. Majoriteten av respondenterna (32,4 procent) spenderade 
mellan 60-120 minuter per dag på sociala medier, 20,6 procent spenderade mer än 120 
minuter på sociala medier och 22,5 procent spenderade mellan 45-60 minuter per dag. Det vi 
kan utläsa är att alla respondenter är aktiva på sociala medier då ingen respondent har valt 
alternativet ”Vet ej”. Enkäten spreds också via ”It’s Learning” vilket kan innebära att icke-
aktiva på sociala medier kan ha valt att inte delta. 
 

 
4.1.2  Följa 
 

Fråga fyra till sju undersökte om respondenterna följer företag via sociala medier. Dessa 
frågor kommer vi framöver att tilldela namnet Följa. Inom dessa frågor svarade majoriteten 
av respondenterna (87,3 procent) ja om att de följer några specifika företag eller varumärken 
på sociala medier. Majoriteten av respondenterna (73,5 procent) svarade ja om att de följer 
några specifika företag eller varumärken på sociala medier som de även fysiskt besöker. 
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Majoriteten av respondenterna (66,7 procent) svarade ja om att de följer specifika företag 
eller varumärken på sociala medier som de även köper varor/tjänster från, detta antingen i 
fysiska butiker eller via online-butiker. Majoriteten av respondenterna (55,9 procent) svarade 
även ja om att de följer specifika företag eller varumärken som de har blivit rekommenderade 
av vänner. Detta tyder på att majoriteten av respondenterna är aktiva användare på sociala 
medier. 
 

4.1.3 Motiv 
 

Fråga åtta till elva undersökte vad som krävs för att respondenterna ska följa ett företag eller 
varumärke via sociala medier. Dessa frågor kommer vi i fortsättningen att delge namnet 
Motiv. Inom Motiv angav majoriteten av respondenterna (65,7 procent) att det krävs att 
företag endast delger relevant samt intressant information för att de skall följa dem i sociala 
medier. Vidare angav majoriteten av respondenterna (54,9 procent) att de inte kräver att ha 
tillgång till förmåner från företag eller varumärken för att de ska vilja följa dem i sociala 
medier. Dessutom kräver majoriteten av respondenterna (56,9 procent) att det ska finnas ett 
ömsesidigt engagemang för att de skall vilja följa företag i sociala medier. Vidare anser en 
stor majoritet (81,4 procent) att företag/varumärken inte behöver känna till respondenternas 
behov eller önskemål för att de ska vilja följa dem i sociala medier. 
 

4.1.4 Pris 
 
Genom dessa sex påståenden erhölls en större förståelse för respondentens förhållningssätt till 
företags budskap i de sociala medierna. Pris mäts i vår studie som aktiviteter på sociala 
medier som respondenterna söker sig till för att det ger dem direkta fördelar i olika former. 
Resultatet som erhölls visar att typvärdet i tre av påståendena är “håller delvis med”. Dessa 
påståenden studerar igenkänning där majoriteten av respondenterna (52,9 procent) anser att 
det är väsentligt att de kan relatera till ett företags budskap, tillhörighet där majoriteten av 
respondenterna (48 procent) anser att ett företags skall kunna dela deras värderingar samt 
trygghet där majoriteten av respondenterna (43,1 procent) anser att ett företags budskap skall 
skapa trygghet. 
 
Vidare visar resultatet även att typvärdet på de resterande tre påståenden är “tar delvis 
avstånd”. Dessa påståenden studerar vänskap där majoriteten av respondenterna (33,3 
procent) svarade “tar delvis avstånd” på påståendet gällande förtroende för ett företags 
budskap om det kommer från en vän. Aspekten säkerhet besvarade majoriteten av 
respondenterna (39,2 procent) att de “tar delvis avstånd” från ett företags budskap som 
kommer för nära deras värderingar och som ger dem en känsla av osäkerhet. Påståendet om 
riskreduktion svarade majoriteten av respondenterna (33,3 procent) att de “tar delvis 
avstånd” att ett företags budskap i sociala medier som har politiska samt religiösa budskap 
inte behöver utgöra en risk. 
 

4.1.5 Socialt sammanhang 
 

Följande påståenden ställdes för att få en större insikt i hur konsumenter förhåller sig till 
företag i sociala medier med hänsyn till de sex fördelarna som krävs för att en relation skall 
skapas. Socialt sammanhang är i denna studie relaterat till personlig image. Resultatet som 
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erhölls visar att typvärdet i fem av de sex påståendena är ”håller delvis med”. Dessa 
påståenden studerar igenkänning där majoriteten av respondenterna (51 procent) anser att de 
lockas av företag som de upplever har en stark igenkänning, tillhörighet där majoriteten av 
respondenterna (46,1 procent) anser att de lockas av företag som kan kopplas till en specifik 
samhörighet. Fördelen trygghet där majoriteten av respondenterna (43,1 procent) anser att 
roliga och känslofyllda budskap skapar en känsla av trygghet, säkerhet där majoriteten av 
respondenterna (36,3 procent) ignorerar företag som gör dem osäkra samt riskreduktion där 
majoriteten av respondenterna (34,3 procent) undviker att associeras med företag som innehar 
politiska samt religiösa värderingar då de utgör en risk. 
 
Sjätte påståendet svarade majoriteten av respondenterna (46,1 procent) ”håller inte alls med”, 
om att ett större förtroende för ett företags budskap erhålls om budskapet/rekommendationen 
kommer från en vän. 
 

4.1.6 Struktur 
 

Följande påståenden ställdes för att få en större förståelse kring konsumenternas 
förhållningssätt till personer i de sociala medierna med hänsyn till de sex fördelarna. Struktur 
är definierat efter de strukturer som respondenterna identifierar sig med. Resultatet visade att 
typvärdet på fem av de sex påståendena var ”håller delvis med”. Dessa påståenden studerade 
igenkänning där majoriteten av respondenterna (45,1 procent) anser att de lockas av budskap 
som kommer från personer som de kan relatera till, tillhörighet där majoriteten av 
respondenterna (45,1 procent) anser att de lockas av personer som de delar en stark 
samhörighet med, vänner där majoriteten av respondenterna (41,2 procent) anser att de har ett 
större förtroende för budskap som kommer från en vän, trygghet där majoriteten av 
respondenterna (44,1 procent) anser att roliga samt känslofyllda budskap skapar en känsla av 
trygghet samt säkerhet där majoriteten av respondenterna (32,4 procent) framhåller att de 
ignorerar personer i de sociala medierna som gör dem osäkra. 
 
På det sjätte påståendet svarade majoriteten av respondenterna (31,2 procent) att de ”tar delvis 
avstånd” från att associeras med personer i sociala medier som innehar religiösa samt 
politiska värderingar då det kan utgöra en risk. 
 

 
4.1.7 Medelvärdet för följa, motiv, pris, socialt sammanhang och struktur  
 

I tabellerna nedan har vi skapat medelvärden för varje respondent i varje grupp (pris, social 
och struktur). Vi summerade samtliga frågor och delade dessa med siffran sex. Detta gör att vi 
har ett medelvärde som mäter Pris, ett medelvärde som mäter Sociala relationer och ett 
medelvärde som mäter Struktur i sociala medier. Vi har också fördelat tabellerna i ålder och 
kön. I ålder delade vi upp materialet efter det mest förekommande värdet, vilket är 27 år. Vi 
ville se om det fanns skillnader mellan 27 år och yngre samt 27 år och äldre. Det vi kan utläsa 
av tabellerna är att det varken skiljer sig i kön eller ålder. Därför kommer vi att lägga kön och 
åldersaspekten åt sidan i resten av studien.  
 
De första fyra frågorna med ja/nej svar som vi kallar för Följa är kodade med nej som noll 
och ja som ett. Detta betyder att koefficienten kommer att anta en siffra mellan 0 (inget 
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samband alls) och 1 (ett perfekt samband) (Bryman & Bell 2005). Vi summerade sedan ihop 
de fyra frågorna till ett index. En person kunde således ha en variation från noll till fyra på 
dessa fyra ja/nej frågor. Vi gjorde ett likadant index på de följande fyra frågorna som vi kallar 
för Motiv index. Kodade nej till noll och ja till ett. Detta varierade också från noll till fyra 
beroende på om respondenten svarade ja eller nej på påståendet. 

Det vi kan utläsa av tabell 1 och 2 är att Struktur har det högsta medelvärdet med 3,47 följt av 
Socialt sammanhang, Pris, Följa index samt Motiv index. Vidare kan vi utläsa att Följa index 
har den största standardavvikelsen med 1,25 medan Pris har den minsta standardavvikelsen 
med 0,59. Detta innebär att respondenterna har svarat med högst varians när det gäller Följa 
respektive minst varians när det gäller Pris.   

 

Tabell 4.1: Respondenternas könsfördelning  

N=Antal; M=Medelvärde; SA=Standardavvikelse 
 

 N M SA 

Följa index Kvinna 68 2,66 1,24 

Man 34 3,15 1,23 

Total 102 2,82 1,25 

Motiv Index Kvinna 68 1,88 0,91 

Man 34 1,82 0,83 

Total 102 1,86 0,88 

Pris Kvinna 68 3,22 0,56 

Man 34 3,23 0,67 

Total 102 3,23 0,59 

Socialt sammanhang Kvinna 68 3,24 0,60 

Man 34 3,33 0,60 
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Total 102 3,27 0,60 

Struktur Kvinna 68 3,47 0,59 

Man 34 3,47 0,88 

Total 102 3,47 0,70 

 
 
 
Tabell 4.2: Respondenternas åldersfördelning. 

N=Antal; M=Medelvärde; SA=Standardavvikelse 
 

 N M SA 

Följa index 27 år eller yngre 55 2,84 1,24 

Äldre än 27 år 47 2,81 1,28 

Total 102 2,82 1,25 

Motiv Index 27 år eller yngre 55 1,76 0,86 

Äldre än 27 år 47 1,98 0,90 

Total 102 1,86 0,88 

Pris 27 år eller yngre 55 3,18 0,51 

Äldre än 27 år 47 3,28 0,68 

Total 102 3,23 0,59 

Socialt sammanhang 27 år eller yngre 55 3,21 0,60 

Äldre än 27 år 47 3,33 0,60 
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4.2 Bivariat analys 
 

I det här avsnittet presenteras en bivariat analys där vi jämför hur olika variabler relaterar till 
varandra. Vi undersöker om det finns samband mellan hur respondenterna svarat på frågorna. 
Detta visar vi med korrelations-och regressionstabeller som hjälper oss att överblicka 
sambanden mellan variablerna.  

 

4.2.1 Samband mellan variablerna mätt i korrelationer 
 

Korrelations- och regressionstabellerna syftar till att överblicka sambanden mellan variablerna 
som studeras (Bryman & Bell 2005).  Korrelationsmatrisen visar på ett starkt negativt 
signifikant samband mellan Följa index och Motiv index. Det negativa sambandet indikerar 
på att dessa två index är åtskilda och mäter olika begrepp. De har således två olika funktioner 
för att förklara aspekter av en relation. Vidare visar resultatet att samtliga förklarande 
begrepp, nämligen Pris, Sociala sammanhang och Struktur är starkt positivt korrelerade till 
varandra. Tolkningen är således att de tillsammans utgör en grund för att förklara liknande 
aspekter av en relation. 

 

Tabell 4.3: Korrelationer mellan samtliga begrepp.  

 
Medel Std. Avvikelse N (1.)  (2.)  (3.) (4.) (5.) 

1. Följa index1 2,82 1,25 102 1 
    

2. Motiv index2 1,86 0,88 102 -,229* 1 
   

3. Pris 3,23 0,59 102 -,026 ,070 1 
  

4. Sociala sammanhang 3,27 0,60 102 ,013 ,142 ,635** 1 
 

5. Struktur 3,47 0,70 102 ,204* -,012 ,560** ,668** 1 

*p<0.05; **p<0.01 

Total 102 3,27 0,60 

Struktur 27 år eller yngre 55 3,53 0,65 

Äldre än 27 år 47 3,40 0,75 

Total 102 3,47 0,70 
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4.2.2 Hur pris, sociala sammanhang och struktur påverkar index 
 

För att gå vidare och hitta förklaringar till respektive index gjordes en så kallad 
regressionsanalys. Vi gjorde två regressioner som visas i figurer och tabeller nedan. I den 
första testade vi tre hypoteser mot beroende variabeln ”Följa index” (se Tabell 4.4) och gjorde 
likadant mot Motiv index (se Tabell 4.5). P-värdet avgör oftast om resultat är signifikanta och 
om en hypotes skall betraktas som att den har stöd eller om den ska förkastas. 

I vår första hypotes förväntade vi oss att pris skulle påverka ”Följa”, dock fann vi inget stöd 
för det i hypotes 1 (beta värde -0,14; p>0,05). Vår tanke kring att Socialt sammanhang och 
Följa skulle ha ett samband förkastades i och med att vi inte fick något stöd i hypotes 2 (beta 
värde-0,15; p>0,05). I den tredje hypotesen fann vi ett starkt samband mellan variablerna 
Struktur och Följa (0,39; p<0,01). I vårt fall är det tydligt att endast hypotes tre kan stödjas då 
det standardiserade betavärdet är högt och signifikant. Vidare kan vi genom regressionen även 
utläsa att P-värdet understiger 0,01 procent, vilket tyder på att Struktur är det resultat som är 
mest signifikant och dessutom den enda hypotesen som får stöd. Hypotesen tyder på att 
personliga relationer är mer förankrade i Struktur än i de övriga nivåerna.  

 

Tabell 4.4: Hur påverkar pris, social och struktur Följa index. 

Modell 1 

 Beta t-värde p-värde 

Konstant  3,230 ,002 

H1: Pris -,145 -1,126 ,263 

H2: Socialt sammanhang  -,154 -1,069 ,288 

H3: Struktur ,388 2,895 ,005 

Dependent Variable: Följa index=Ind1.1+Ind1.2+Ind1.3+Ind1.4 
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Figur 4.1: Samband mellan Följa index och pris, social samt struktur.  

 

Vidare testade vi tre hypoteser mot Motiv index. Denna modell mäter sambandet mellan 
Motiv och de tre nivåerna samt dess fördelar. I vår första hypotes förväntade vi oss att Pris 
skulle påverka ”Motiv”, dock fann vi inget stöd för det i hypotes 1 (beta värde 0,01; p>0,05). 
Vi fann inte heller något samband mellan Struktur och Motiv i hypotes 3(beta värde -0,195; 
p>0,05).  Däremot fann vi ett visst samband mellan Motiv och Socialt sammahang i hypotes 2 
(beta värde 0,27, p<0,10).  Detta innebär att Socialt sammanhang är det resultat som är mest 
signifikant och den enda hypotesen som får stöd. 

 

Tabell 4.5: Hur påverkar pris, social och struktur Motiv index. 

 

Modell 2 

Beta t-värde p-värde 

Konstant  2,589 ,011 

H1b: Pris ,010 ,076 ,940 

H2b: Socialt sammanhang  ,266 1,812 ,073 

H3b: Struktur -,195 -1,428 ,157 

 

 

INDEX 1 FÖLJA

PRIS

SOCIAL

STRUKTUR

H1

H2

H3
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INDEX 2 MOTIV

PRIS

SOCIAL

STRUKTUR

H1b

H2b

H3b

 

Figur 4.2: Samband mellan Motiv index och pris, socialt samt struktur.  

Resultatet visar således att Följa index stöds av mer personliga strukturer (H6 i Modell1) 
medan motivationen att ta del av exempelvis kampanjer som företag erbjuder avgörs av 
Sociala sammanhang (H7 i Modell 2). För att avgöra när en transaktion övergår till en 
relation kan vi här se att aktiviteter som mäts i andra modellen (Motiv index) i hög grad 
bestäms av Sociala sammanhang. För att skapa nära relationer som skapar en bundenhet till 
att vilja följa företag/varumärken visar resultatet att personliga strukturer är ytterst väsentliga 
och dessa mäts i Följa indexet.  

 

4.3 Typvärdet i pris, socialt sammanhang och struktur  
 
Tabell 4.6 visar typvärdet för de tre nivåerna och dess fördelar; igenkänning, tillhörighet, 
vänskap, trygghet, säkerhet och riskreduktion. Det vi kan utläsa av tabellen är vilka fördelar 
som respondenterna värderar högst i varje nivå. Det vi kan tyda av tabellen är att igenkänning, 
tillhörighet och trygghet värderas högst i Pris då alla har typvärdet 4. I Pris värderas inte 
vänner, säkerhet och riskreduktion lika högt då dessa fördelar har typvärdet 2. I Socialt 
sammanhang värderas igenkänning, tillhörighet, trygghet, säkerhet samt riskreduktion lika 
högt då alla fem fördelarna har typvärdet 4. Aspekten vänskap värderas inte lika högt då den 
fördelen har typvärdet 1. I Struktur värderas alla fördelar lika högt. 
 

Tabell 4.6: Typvärdet i pris, socialt sammanhang och struktur.  

 

Pris Socialt sammanhang Struktur 

Igenkänning 4 4 4 

Tillhörighet 4 4 4 

Vänner 2 1 4 

Trygghet 4 4 4 

Säkerhet 2 4 4 

Riskreduktion 2 4 2 
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5. Analys och slutdiskussion  

Här analyserar vi vår empiri och för fram en slutdiskussion om den insamlade empirin utifrån 
vår teoretiska referensram för att bygga upp ett svar på vår problemformulering och syftet 
med studien.  Kapitlet består av tre avsnitt som presenteras och behandlas under separata 
rubriker; Följa och Motiv index, hur sociala sammanhang och struktur påverkar index, samt 
typvärdet i pris, socialt sammanhang och struktur.  
 

5.1 Analys av enkätempirin   
 

Efter en närmare studie av den insamlade empirins resultat såsom medelvärdet, typvärdet och 
korrelations- och regressionstabeller som tagits fram, följer här en analys och slutdiskussion. 
Först, korrelationer av rådata som visar att de två index vi tog fram belyser två skilda aspekter 
av en relation. Dessa var negativt korrelerade till varandra. Vidare har vi regressionstabellerna 
som syftar till att överblicka förklaringar till de två index som togs fram (Bryman & Bell 
2005). 
 

5.2 Följa Index samt Motiv Index   
 

Enligt Grönroos (2004) finns det många olika relationer. Vissa är helt vänskapsbaserade 
medan andra kan ha inslag av professionalism eller grundat på kommersiella inslag. Även i 
sociala medier har vi en mängd olika relationer. Vi har förenklat detta genom att fokusera på 
två modeller som mäter två olika aspekter av relationer som mäts genom två olika index. 
Dessa två index har olika funktioner, där den ena mäter en mer kommersiell sida (Följa) och 
den andra mäter en djupare sida (Motiv). 
 

5.2.1 Följa   
 

Vi kommer inte att applicera detta på någon teori utan med dessa frågor ville vi få en 
överblick om respondenterna följer företag/varumärken via sociala medier. Denna kallas 
således för Följa och visas i tabell 5 som Följa index.  Detta bygger på att respondenter mer 
eller mindre skapar en relation med företag som bygger på att de följer ett företag. Detta är 
någon typ av “ytlig” relation som kan vara mer eller mindre stark. Respondenterna som svarar 
ja på alla fyra frågor kan anses ha en stark ”ytlig” relation i jämförelse med de respondenter 
som inte följer företag via sociala medier.  
 
Resultatet visade att majoriteten av respondenterna följer specifika företag eller varumärken 
på sociala medier. Majoriteten av respondenterna följer företag eller varumärken på sociala 
medier som de även fysiskt besöker. Majoriteten av respondenterna följer företag och 
varumärken på sociala medier som de även köper varor/tjänster från samt att majoriteten av 
respondenterna följer företag och varumärken som de har blivit rekommenderade av vänner. 
  
Medelvärdet på Följa ligger på 2,82 och från detta kan vi dra slutsatsen att majoriteten av 
respondenterna i undersökningen har en så kallad ”ytlig” relation med företag/varumärken på 
sociala medier.  



Roberta Grau  Från transaktion 
Amanda Stenerkrans  till relation 
Dalia Wadee  i sociala medier  

 
 

40 

 

5.2.2 Motiv  
 

Dessa frågor ställdes för att se vad respondenterna kräver av företag/varumärken för att de ska 
vilja följa dem på sociala medier. Grönroos (2004) menar att kunder har olika inställningar 
som motsvarar olika förväntningar och relationer. Författaren menar vidare att en kund kan ha 
en transaktionsinriktad inställning eller vara en aktiv eller passiv relationskund. Detta 
förklarar dock inte om respondenterna anser att det finns en relation med 
företaget/varumärket, utan beskriver vilken kundgrupp respondenterna kan kategoriseras i.  

Safko och Brake (2010) anser att ett förtroende mellan företag och kund i sociala nätverk 
endast bygger på att delge varandra intressant och relevant information. Holmström och 
Wikberg (2010) påpekar att det är viktigt att inte överväldiga kunden med överflödig 
information som kunden inte är intresserad av, utan företag skall enbart vända sig till kunden 
om de har något att säga som berör kunden. I vår undersökning konstaterades detta då 
majoriteten av respondenterna håller med om att företag endast skall delge intressant och 
relevant information. Författarna menar vidare att överflödig information från företag kan 
innebära att konsumenter tappar förtroende för dem. Detta tolkar vi som att majoriteten av 
respondenterna är aktiva eller passiva relationskunder.  

Respondenterna tycker inte att det krävs förmåner för att de ska vilja följa företag/varumärken 
på sociala medier. Detta kan tolkas som Gummesson (2002) belyser att majoriteten av 
respondenterna inte verkar vara transaktionsinriktade kunder, då transaktionskunder värderar 
förmåner istället för att ha en personlig relation med företag. Transaktionsinriktade kunder 
söker lösningar på sina behov som är rimliga i pris (Grönroos 2008).   

Grönroos (2004) betonar att en relation existerar när kunden anser att det finns ett ömsesidigt 
engagemang, vilket bygger på samspel, interaktion samt kommunikation mellan företag och 
kund. Författaren anser vidare att det är upp till kunden att avgöra om det finns en relation 
eller inte. Resultatet i vår undersökning styrker detta antagande då majoriteten av 
respondenterna (56, 9 procent) tycker att det krävs ett ömsesidigt engagemang om de ska vilja 
följa företag via sociala medier. Detta tyder på att majoriteten av respondenterna vill kunna 
kommunicera och interagera med företaget. Att tvåvägskommunikationer skapas kan enligt 
Grönroos (2002) leda vidare till en högre interaktion som kan resultera i en relationsinriktad 
kommunikation. Enligt Grönroos (2004) ska även en relationskund känna att företag är 
kontaktbar även efter att transaktionen är utförd. Detta kan ses som att majoriteten av 
respondenterna är aktiva relationskunder, då aktiva kunder enligt Grönroos (2004) söker 
möjligheter till att interagera med företag/varumärken.   

43,1 procent av respondenterna tycker inte att det krävs ett ömsesidigt engagemang. 
Förklaringen till detta finner vi i Grönroos (2004) teori, som belyser att alla kunder inte vill 
interagera med ett företag via sociala medier, då alla människor har olika behov och 
önskemål. Interaktion är en viktig del av en relation och när kunden inte kräver ett ömsesidigt 
engagemang tyder det på en passiv relation från individens sida. König (2012) anser för att 
kunna föra en dialog med kunden är det väsentligt att företag införskaffar sig kunskap om hur 
kunden använder sociala medier samt om användaren är passiv eller aktiv.    
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Sista frågan i detta avsnitt behandlade om respondenterna kräver att företag på sociala medier 
skall känna till deras behov och önskemål. Grönroos (2008) anser att en nyckelförutsättning i 
en lyckad relationsmarknadsföringsstrategi är när företag på ett mer personligt sätt lär känna 
kundens behov och önskemål. En stor majoritet av respondenterna (81,4 procent) kräver inte 
den sortens kunskap av företag/varumärken på sociala medier. Medan vissa av respondenterna 
värderar den förutsättningen. Carlsson (2009) och Quinton (2013) menar att det är viktigt att 
företag resonerar kring vilken typ av relation som konsumenten vill skapa med dem och 
analyserar vilka faktorer som är av relevans för kunden. Via sociala medier blir det lättare för 
företagen att ta reda på just kundernas önskemål och förväntningar och utveckla det. Detta 
kan enligt Qiunton (2013) åstadkommas genom att studera kundens känslomässiga reaktioner 
i de sociala medierna.  

Medelvärdet för Motiv index är 1,86 vilket är lägre än Följa index 2,82.  Detta tolkar vi som 
att det är svårare att skapa djupare relationer än ytliga relationer via sociala medier. Detta 
resultat stärker Colgates (2005)  teori om att ett företroende är svårare att etablera i en virtuell 
relation på grund av avsaknaden av den personliga ansikte- mot-ansikte kontakten mellan 
kund och företag. De respondenter som värderar en stor del av Motiven kan kategoriseras som 
aktiva relationsinriktade kunder då aktiva kunder enligt Grönroos (2002) söker möjligheter att 
interagera med företag/varumärken i syfte att få ut ytterligare värde. 
 

5.3 Hur sociala sammanhang och struktur påverkar index  
 

Som presenterats i problemdiskussionen existerar det ett gap mellan hur företag och kunder 
ser på vad relation och relationsmarknadsföring innebär. När företag applicerar 
relationsinriktad marknadsföring behöver det dock inte betyda ur kundens perspektiv att en 
relation har etablerats (Grönroos 2008). Det är upp till kunden att avgöra om en relation 
existerar eller inte. Det är fortfarande oklart vart gränser går och vilka kriterier som måste 
uppfyllas för att kunder skall räkna interaktionen via sociala medier som en relation till 
företaget och inte endast som traditionell marknadsföring. 
 
Gummesson (2002) menar att skillnaden mellan relationsmarknadsföring och 
transaktionsmarknadsföring är att det är fokus på relationen istället för transaktionen. Vid 
transaktionsmarknadsföring behöver det inte finnas ett känslomässigt band mellan företag och 
kund utan istället är det köpet som värderas. Armstrong et al. (2008) talar om att det skett ett 
skifte i hur företag ser på marknadsföring. Idag har en förskjutning skett mot 
relationsmarknadsföring som blivit en allt centralare del i hur företag arbetar. 
 
Idag kretsar en del diskussioner kring vad forskare och praktiker tror att kunder vill ha för 
relation med företag via sociala medier. Alla kunder vill inte ha, eller tjänar inte på, 
långsiktiga relationer. Olika kunder har olika personligheter, olika behov och befinner sig i 
olika situationer (Grönroos 2004). Grönroos (2004) poängterar vikten av att båda parter måste 
uppfatta relationen just som en relation för att den skall träda i kraft. 
 
För att bygga upp ett svar på vår problemformulering valde vi att mäta dessa två index Följa 
och Motiv med de tre nivåerna Pris, Socialt sammanhang samt Struktur kopplade till de sex 
fördelarna igenkänning, tillhörighet, vänskap, trygghet, säkerhet och riskreduktion. Vi gjorde 
två regressioner, i den första testade vi tre hypoteser mot beroende variabeln ”Följa index” (se 
Tabell 4.4) och gjorde likadant mot Motiv index (se Tabell 4.5). Av sex hypoteser fann vi två 
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samband, ett mellan Följa index och Struktur samt ett samband mellan Motiv index och 
Socialt sammanhang.  
 
Vi fann ett starkt samband mellan Struktur och Följa index som i hög grad mäter strukturer 
som är förankrade av personliga relationer (Tabell 4.4). Nära relationer skapar således 
bundenhet och vilja att följa som är helt beroende av personliga strukturer som mäts i Följa 
indexet. Detta tyder på att en relation finns mellan företag och våra respondenter när det 
strukturella sambandet är uppfyllt. Respondenterna vill kunna identifiera sig med personer 
som är relaterade till företaget för att de ska vilja följa dem. Det kan vara nära eller ytliga 
vänner men det kan också vara så kallade nyckelrelationer som Leboffs (2011) belyser. Det är 
relationer som företag skapar med trendsättande kunder som till exempel bloggare. Företaget 
är själva inte involverade i konversationen med kunden utan det är genom nyckelrelationen 
med ”bloggaren” som konsumenten kommer i kontakt med deras varumärke. Dessa 
trendsättande personer kan vara personer som konsumenten ser upp till och delar likasinnade 
värderingar med.  
 
Vi fann ett svagare samband mellan Socialt sammanhang och Motiv (Tabell 4.5). Dessa motiv 
är uttryckt i exempelvis kampanjer som utformas av företag. Exempelvis att kunden klickar 
på kampanjen och företag tar då som givet att det finns en relation. Därmed visar resultatet att 
bara för att konsumenten klickar på en kampanj så betyder det inte att denne tycker om 
kampanjen som enligt Arantola (2002) står för en ömsesidig relation.  
 
Resultatet innebär istället att de mer djupa marknadsmässiga relationerna, där det finns ett 
ömsesidigt engagemang, har samband med den sociala nivån. Dessa Motiv måste således vara 
inbäddade i ett Socialt sammanhang för att respondenterna skall uppfatta det som en relation. 
Detta tolkar vi också som att de respondenter som värderar en stor del av Motiven också 
eftersträvar en mer personlig relation till företaget/varumärken. Detta eftersom betoningen i 
den sociala nivån ligger på personlig kommunikation där kunden inte längre är en i mängden 
utan en individ vars unika behov och önskemål tillgodoses på ett personligt sätt. Målet för 
denna nivå är att bygga upp ett förtroende som gör att relationen får ett djupare värde för 
kunden än vad som kan åstadkomma med enbart monetära medel (Blomvist et al. 2004).   
 
De respondenter som värderar en stor del av Motiven kan kategoriseras som aktiva 
relationsinriktade kunder, då aktiva kunder enligt Grönroos (2002) söker möjligheter att 
interagera med företag/varumärken i syfte att få ut ytterligare värde. Resultatet bekräftar 
Grönroos (2002) teori om att en aktiv relationskund har sina fördelar i sociala sammanhang. 
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5.4 Typvärdet i pris, socialt sammanhang och struktur 
 

Tabell 5.1: Typvärdet i pris, socialt sammanhang och struktur. 

Pris 
Socialt 
sammanhang Struktur 

Igenkänning 4 4 4 
Tillhörighet 4 4 4 
Vänner 2 1 4 
Trygghet 4 4 4 
Säkerhet 2 4 4 
Riskreduktion 2 4 2 
 

Att förstå vad kunder värdesätter är nödvändigt om ett företag/varumärke skall lyckas med sin 
relationsmarknadsföring strategi. Att förstå vilka fördelar som kunder värdesätter högst inom 
varje nivå kan hjälpa företag att utveckla starkare relationer med sina kunder (Blomqvist et al. 
2004).  När vi summerar detta ser vi att de tre fördelar som värderas högst i alla tre nivåer är 
igenkänning, tillhörighet och trygghet. Detta kan tolkas som att dessa fördelar är viktiga vid 
uppbyggnad av relationer i de sociala medierna. Samt att när dessa fördelar är uppfyllda har 
företaget även en konkret relation till konsumenten. Gummesson (2002) menar att konkreta 
relationer består av kombinationer av dessa egenskaper/fördelar.  

Majoriteten av respondenterna vill känna stark igenkänning och att budskapet skall gå att 
relatera till deras egna värderingar.  Majoriteten av respondenterna lockas också av budskap 
från personer som de känner stark igenkänning med och kan relatera till. Detta kan i sociala 
medier kopplas till bilder, uppdateringar och reklam som hela tiden gör anspråk på ytlig och 
djup igenkänning. Djupare igenkänning är kopplat till konsumenters egna värderingar 
(Humphreys & Bowyer 1981). Detta styrker Hunt och Arnetts (2006) teori om att kunder 
ingår i en relation med företag som har likasinnande värderingar. Kunder söker företag som 
överensstämmer med dess uppfattning och föreställning om bland annat vad som är rätt och 
fel samt vad som är lämpligt och olämpligt. 

Majoriteten av respondenterna vill att budskapet skall gå att relatera till och att de skall känna 
tillhörighet till företaget/varumärket. Enligt Lane och Keller (2001) kan varumärken/företag 
få betydelse hos kunden i form av en känsla av tillhörighet. Tillhörighet innehåller både 
aspekter av identitet och beroende. Resultatet stärker författarnas teori om att identifikationen 
med ett varumärke kan vara viktigt ur ett socialt perspektiv exempelvis om människor är 
associerade med varumärket. I sociala medier präglas bilder, uppdateringar och 
reklambudskap av sådan tillhörighet (Lane & Keller 2001). Holmström & Wikberg (2010) 
menar att människor vill bli sedda och söker därför tillhörighet. 

Majoriteten av respondenterna håller delvis med att de känner en trygghet av roliga, 
intressanta och känslofyllda budskap på sociala medier. Majoriteten av respondenterna håller 
delvis med att de följer personer som delar känslofyllda (roliga eller romantiska) budskap i 
sociala medier eftersom det skänker dem en känsla av trygghet. Morgan och Hunt (1994) 
anser att kunden upplever trygghet när de känner förtroende, pålitlighet samt integritet med ett 
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företag.  Resultatet styrker de författarna anser att trygghet är en viktig variabel i 
relationsutbytet.  
 
Det vi kan tyda av resultatet i sin helhet, när alla nivåer inkluderas, är att confidence benefits 
värderas något högre än social benefits i sociala medier. Confidence benefits inkluderar 
aspekterna säkerhet, trygghet samt riskreduktion (Arantola 2000). Detta resultat stämmer 
överrens med det resultat som Gwinner et al. (1998) erhöll i sin undersökning, vilket ökar 
validiteten av denna studie. Gwinner et al (1998) fick fram att den viktigaste relationsfördelen 
från kundens perspektiv var förtroendefördelarna, följt av sociala band och sist 
specialbehandling. Gwinner et al.(1998) studie är mer inriktad mot serviceföretag medan vår 
studie är inriktad mellan kund och företag i allmänhet på sociala medier. Detta tyder på att 
kunder utöver serviceindustrin vill kunna känna tillit och förtroende för de 
företag/varumärken som de följer i sociala medier. 
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6. Slutsatser 

Här kommer vi att redogöra för samt summera huvudpunkterna ur analysen. En diskussion 
förs i anknytning till det resultat som analyserats och kring uppsatsens problemformulering. 
Vi presenterar även förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 

6.1 Avslutande diskussion 
 

Studiens syfte var att identifiera när kunden anser att det finns en relation med ett företag via 
sociala medier, vilket vi har genomfört med hjälp av frågeställningen: När tycker kunden att 
det går från marknadsföring till relationsmarknadsföring i sociala medier?  

I en globaliserad värld där konkurrensen om konsumenters uppmärksamhet fortsätter att öka 
och där betydelsen av goda relationer med sina kunder har blivit allt viktigare, har sociala 
medier blivit ett verktyg för många företag. Personliga relationer mellan kund och företag har 
förekommit i flera år men tack vare de sociala medierna som ger parterna en möjlighet till 
frekvent kontakt och kommunikation har relationen intaget en annan nivå. Sociala medier kan 
användas som ett verktyg för att skapa nära och förtroendefulla relationer med sina kunder.  

Som vi presenterade i vår inledning finner vi dock att det finns ett gap mellan vad 
konsumenter och företag anser att relation och relationsmarknadsföring innebär i sociala 
medier. Tidigare forskning har mestadels varit fokuserat utifrån företagets perspektiv och 
efter noggrann genomgång av relevant litteratur i ämnet har vi inte funnit några tidigare 
studier som har behandlat vårt valda ämne. Vi finner detta egendomligt eftersom att förstå vad 
konsumenter uppfattar som relationsmarknadsföring i sociala medier borde vara 
grundläggande i varje företags relationsmarknadsföringsstrategi. 

Efter att ha studerat litteraturen fann vi att relationer har många olika aspekter. Relationer kan 
både ha en kommersiell sida och en djupare sida och att dessa påverkas av olika saker. Vi har 
i den här studien kommit fram till att relationer är något betydligt större och mångfasetterat, 
den har flera olika dimensioner och flera olika nivåer. Detta gör att det är svårt att ge en 
generell definition när den exakta övergången sker från transaktionsmarknadsföring till 
relationsmarknadsföring i sociala medier.  

Det vi kan konstatera utifrån vår studie är att marknadsföring övergår i en relation om 
företaget/varumärket i kampanjer kan förmedla sina budskap i sociala sammanhang i mer 
personliga strukturer. Detta sker när budskapet kommer från nyckelpersoner såsom vänner 
och personer som respondenten kan identifiera sig med. Sammanfattningsvis är vår tolkning 
att sociala medier uppfattas högt som ett social media där det byggs vänskapsstrukturer. Ska 
företag sprida reklam måste dessa budskap gå igenom dessa nyckelpersoner som 
respondenterna kan identifiera sig med eller vara inbäddade i sociala sammanhang.  

 

 
 



Roberta Grau  Från transaktion 
Amanda Stenerkrans  till relation 
Dalia Wadee  i sociala medier  

 
 

46 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

Vi vill poängtera att vår studie är av begränsad omfattning och därför kan vi inte dra några 
generella slutsatser. Det som vi har uppmärksammat under studien är att det finns mycket 
vetenskaplig forskning från företagets perspektiv och i mindre utsträckning vad gäller 
konsumentens perspektiv på relationsmarknadsföring i sociala medier. Vi anser därför att 
fortsatt forskning kring kundperspektivet är nödvändigt för att företag ska kunna utveckla 
relationer med kunder via sociala medier. 

Denna studie kan användas för att fördjupa sig ytterligare inom området. För vår studies 
ändamål har vi tagit fram ett nytt mätinstrument. Eftersom mätinstrumentet har använts för 
första gången ser vi möjligheter till utveckling, för att utveckla kunskapen av aspekterna 
igenkänning, tillhörighet, vänskap, trygghet, säkerhet och riskreduktion.  

En annan möjlig aspekt inom området är att genomföra studien med ett annat metodval för att 
sedan jämföra utfallet. Detta skulle kunna utföras med hjälp av fokusgrupper i olika åldrar och 
jämföra när olika generationer uppfattar att transaktionsmarknadsföring övergår till 
relationsmarknadsföring i sociala medier.  Detta för att få en djupare förståelse gällande 
eventuella skillnader/behov som kan ligga till grund för att utveckla relationsmarknadsföring i 
sociala medier. 

Vidare skulle det även vara intressant att utföra studien utifrån ett kundperspektiv men med 
inriktning mot ett specifikt varumärke eller företag. Denna forskning skulle kunna jämföras 
med vår studie för att se om resultatet överensstämmer med vårt erhållna data. 
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Bilaga 1: Enkätformulär 

 

Relationer i sociala medier 
Vi är tre studenter som skriver C-uppsats om relationsmarknadsföring i sociala medier. För att 

erhålla data till vårt kandidatarbete så vore vi tacksamma om du tar dig tid att besvara 
följande frågor och påståenden. Du svarar på frågorna genom att välja ja eller nej och 

påståendena genom att välja ett svarsalternativ mellan 1 till 5. 

 

1=Håller inte alls med 

2=Tar delvis avstånd 

3=Vet inte/har ingen åsikt 

4=Håller delvis med 

5=Håller med helt 

 

Börja enkäten genom att fylla i ålder, kön och tiden du spenderar på de sociala medierna. 

Denna undersökning är givetvis frivillig. Svaren som erhålls är anonyma och ingen utom vi 
som står för undersökningen kommer ha tillgång till enkätsvaren. Alla frågor är obligatoriska.  

Tack för din medverkan! 
 

1) Hur gammal är du?  

Skriv din ålder i år.  

 

2) Ange ditt kön.  

Kvinna Man  

 

 

3) Hur lång tid per dag uppskattar du att du spenderar på social media?  
  Instagram, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn och bloggar 

 

 0-15 minuter 



Roberta Grau  Från transaktion 
Amanda Stenerkrans  till relation 
Dalia Wadee  i sociala medier  

 
 

51 

 15-30 minuter 

 30-45 minuter 
 45-60 minuter 
 Mer än 1 timme 
 Mer än 2 timmar 

 Vet ej 
 

Det finns företag/varumärken... 
 

4) … som jag följer via sociala medier  
  Ja 

  Nej 

 

5) … som jag fysiskt spenderar tid hos (butiker/kontor) och som jag även följer 
via sociala medier  

Ja 

Nej 

 

6) … som jag spenderar pengar på (butiker/online-butiker) och som jag även följer 
via sociala medier * 

Ja 

Nej 

 

7) … som jag har blivit rekommenderad av vänner som jag följer via sociala 
medier * 

Ja 

Nej 
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För att jag ska följa ett företag/varumärke i 
sociala medier krävs det... 
 

8) … att företaget delger intressant och relevant information * 
Ja 

Nej 

 

9) … företaget ger mig förmåner * 
Ja 

Nej 

 

10) … att det finns ett ömsesidigt engagemang * 
Ja 

Nej 

 

11) … att företaget känner till mina behov och önskemål * 
Ja 

Nej 

 

I mina aktiviteter på sociala medier söker jag 
mig till företag som ger mig direkta fördelar i 
olika former... 
 

12)  Jag lockas ofta av företags budskap i sociala medier som jag kan relatera till  
 

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 
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13) Jag tycker bra budskap från företag i sociala medier kan kopplas till mina 
värderingar  
 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

14) Jag har ett förtroende för ett företags budskap i sociala medier om det kommer 
från en person som jag är vän med  
 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

15) Jag ignorerar företags budskap i sociala medier som kommer för nära mina 
värderingar, eftersom jag känner mig osäker (tränger sig på)  
 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

16) Jag kan tycka om roliga/intressanta budskap i sociala medier eftersom de ger en 
känsla av trygghet.  

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 
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17) Jag undviker helt företag och varumärken i sociala medier som har politiska 
och/eller religiösa budskap eftersom de utgör en risk att associeras med dessa 
åsikter  

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

Socialt sammanhang är relaterat till personlig 
image... 
 

18)  Jag lockas ofta av företags budskap i sociala medier där jag upplever en stark 
igenkänning  

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

19) Jag lockas ofta av företags budskap i sociala medier som kan kopplas till en 
specifik samhörighet  

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 
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20)  Roliga eller känslofyllda budskap i sociala medier ger mig ofta en känsla av 
trygghet  

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

21) Jag ignorerar företags budskap i sociala medier om inte 
budskapet/rekommendationen kommer från en vän  

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

22) Jag ignorerar företags budskap i sociala medier som gör mig osäker  
 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

23)  Jag undviker ofta företag med politiska och/eller religiösa budskap i sociala 
medier eftersom det finns en risk att associeras med dessa  

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 
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Struktur är definierat efter de strukturer jag 
identifierar mig med... 
 

24)  Jag undviker ofta personer med politiska och/eller religiösa budskap i sociala 
medier eftersom det finns en risk att associeras med dessa  

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

25) Jag lockas av budskap i sociala medier från personer jag känner stark 
igenkänning med och kan relatera till  

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

26) Jag lockas av personer i sociala medier som jag delar stark samhörighet med  
 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

27) Jag känner förtroende för ett budskap som vänner delar med sig på olika sociala 
medier  

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 
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28) Jag ignorerar personer i sociala medier som gör mig osäker  
 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

 

29) Jag följer personer som delar känslofyllda (roliga eller romantiska) budskap i 
sociala medier eftersom det skänker mig en känsla av trygghet  

 

 
Håller inte 
med alls 

      
Håller med 

helt 

 

Redigera detta formulär 
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Bilaga 2: Enkätresultat 

Nedan visas resultatet på enkäterna. De tre första frågorna ger oss en generell uppfattning om 
respondenterna. Vi får information om kön, ålder samt uppskattad tid som de spenderar på 
sociala medier. Det var 102 respondenter som deltog i undersökningen.  
 
1. Ålder 
 
Diagram 1: Respondenternas åldersfördelning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Kön 

 
Diagram 2: Respondenternas könsfördelning. 

 
 

 

 

 

3. Tid på social media 
 
Diagram 3: Hur lång tid per dag uppskattar du att du spenderar på social media? 

  

 

 

 

 

 

 

34 

68 

Man

Kvinna

2 

10 

13 

23 

33

21 

0 

0 5 10 15 20 25 30 35

0-15 minuter

15-30 minuter

30-45 minuter

45-60 minuter

Mer än 1 timme

Mer än 2 timmar

Vet ej

20-25

26-29

30-36

45-64



Roberta Grau  Från transaktion 
Amanda Stenerkrans  till relation 
Dalia Wadee  i sociala medier  

 
 

59 

 

0-15 

minuter 

15-30 

minuter 

30-45 

minuter 

45-60 

minuter 

Mer än 1 

timme 

Mer än 2 

timmar 

Vet ej 

2 10 13 23 33 21 0 

2% 9.8% 12.7% 22.5% 32.4% 20.6% 0% 

 
Avsnitt 2 – Följa 
 

Detta avsnitt presenterar om respondenterna följer företag på sociala medier. Detta visar om 
respondenterna är aktiva på sociala medier.  

 

Fråga 4: Det finns företag/varumärken... som jag följer via sociala medier. Majoriteten av 
respondenterna svarade ja. 

 

 

Fråga 5: Det finns företag/varumärken... som jag fysiskt spenderar tid hos (butiker/kontor) 
och som jag även följer via sociala medier. Majoriteten av respondenterna svarade ja. 
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Fråga 6: Det finns företag/varumärken…som jag spenderar pengar på (butiker/online-
butiker) och som jag även följer via sociala medier. Majoriteten av respondenterna svarade 
ja.  

 
 
 

Fråga 7: Det finns företag/varumärken… som jag har blivit rekommenderad av vänner som 
jag följer via sociala medier. Majoriteten av respondenterna svarade ja.  

 

 
Avsnitt 3 – Motiv 
 
Detta avsnitt presenterar vad respondenterna kräver av företag/varumärken för att de ska vilja 
följa dem på sociala medier.  
 
Fråga 8: För att jag ska följa ett företag/varumärke i sociala medier krävs det... att företaget 
delger mig intressant och relevant information. Majoriteten av respondenterna svarade ja.  
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Fråga 9: För att jag ska följa ett företag/varumärke i sociala medier krävs det... att företaget 
ger mig förmåner. Majoriteten av respondenterna svarade nej.  

 

Fråga 10: För att jag ska följa ett företag/varumärke i sociala medier krävs det... att det finns 
ett ömsesidigt engagemang. Majoriteten av respondenterna svarade ja.  

 

Fråga 11: För att jag ska följa ett företag/varumärke i sociala medier krävs det... att de 
känner till mina behov och önskemål. Majoriteten av respondenterna svarade ja.  

 

 

 
Avsnitt 4 – Pris 
 

Här visas resultatet på de sex påståenden som behandlar pris. Pris är definierat utifrån de 
aktiviteter på sociala medier som respondenterna söker sig till företag som ger dem direkta 
fördelar i olika former. Respondenterna kunde välja mellan fem svarsalternativ från 1 till 5. 
1=Håller inte alls med, 2=Tar delvis avstånd, 3=Vet inte/har ingen åsikt, 4=Håller delvis med, 
5= Håller med helt. 
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Fråga 12: Jag lockas ofta av ett företags budskap i sociala medier som jag kan relatera till. 
Typvärdet är 4, majoriteten av respondenterna håller delvis med i detta påstående.  

 

 

 

 

 

 

Fråga 13: Jag tycker bra budskap från företag i sociala medier kan kopplas till mina 
värderingar. Typvärdet är 4, majoriteten håller devis med i detta påstående.  

 

Fråga 14: Jag har ett förtroende för ett företags budskap i sociala medier om det kommer 
från en person som jag är vän med. Typvärdet är 2, majoriteten av respondenterna tar delvis 
avstånd till detta påstående.  
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Fråga 15: Jag ignorerar företags budskap i sociala medier som kommer för nära mina 
värderingar, eftersom jag känner mig osäker (tränger sig på). Typvärdet är 2, majoriteten av 
respondenterna tar delvis avstånd i detta påstående.  

 

Fråga 16: Jag kan tycka om roliga/intressanta budskap i sociala medier eftersom de ger en 
känsla av trygghet. Typvärdet är 4, majoriteten av respondenterna håller delvis med i detta 
påstående.  

 

Fråga 17: Jag undviker helt företag och varumärken i sociala medier som har politiska 
och/eller religiösa budskap eftersom de utgör en risk att associeras med dessa åsikter. 
Typvärdet är 2, majoriteten av respondenterna tar delvis avstånd i detta påstående.  
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Avsnitt 5 - Socialt sammanhang  
 

Här visas resultatet på de sex påståenden som behandlar socialt sammanhang. Socialt 
sammanhang är relaterat till personlig image. Respondenterna kunde välja mellan fem 
svarsalternativ från 1 till 5. 1=Håller inte alls med, 2=Tar delvis avstånd, 3=Vet inte/har ingen 
åsikt, 4=Håller delvis med, 5= Håller med helt. 

 

Fråga 18: Jag lockas ofta av företags budskap i sociala medier där jag upplever en stark 
igenkänning. Typvärdet är 4, majoriteten av respondenterna håller delvis med i detta 
påstående.  

 

 

Fråga 19: Jag lockas ofta av företags budskap i sociala medier som kan kopplas till en 
specifik samhörighet. Typvärdet är 4, majoriteten av respondenterna håller delvis med i detta 
påstående.  
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Fråga 20: Roliga eller känslofyllda budskap i sociala medier ger mig ofta en känsla av 
trygghet. Typvärdet är 4, majoriteten av respondenterna håller delvis med i detta påstående.  

 

 

 
 

Fråga 21: Jag ignorerar företags budskap i sociala medier om inte 
budskapet/rekommendationen kommer från en vän. Typvärdet är 1, majoriteten av 
respondenterna tar helt avstånd från detta påstående.  

 

Fråga 22: Jag ignorerar företags budskap i sociala medier som gör mig osäker. Typvärdet är 
4, majoriteten av respondenterna håller delvis med i detta påstående.  
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Fråga 23: Jag undviker ofta företag med politiska och/eller religiösa budskap i sociala 
medier eftersom det finns en risk att associeras med dessa. Typvärdet är 4, majoriteten av 
respondenterna håller delvis med i detta påstående. 

  

 
 

Avsnitt 5 – Struktur  

Här visas resultatet på de sex påståenden som behandlar struktur.  Struktur är definierat efter 
de strukturer som respondenterna kan identifiera sig med. Respondenterna kunde välja mellan 
fem svarsalternativ från 1 till 5. 1=Håller inte alls med, 2=Tar delvis avstånd, 3=Vet inte/har 
ingen åsikt, 4=Håller delvis med, 5= Håller med helt. 

 

Fråga 24: Jag undviker ofta personer med politiska och/eller religiösa budskap i sociala 
medier eftersom det finns en risk att associeras med dessa. Typvärdet är 2, majoriteten av 
respondenterna tar delvis avstånd i detta påstående.  
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Fråga 25: Jag lockas av budskap i sociala medier från personer jag känner stark igenkänning 
med och kan relatera till. Typvärdet är 4, majoriteten av respondenterna håller delvis med i 
detta påstående.  

 

 

Fråga 26: Jag lockas av personer i sociala medier som jag delar stark samhörighet med. 
Typvärdet är 4, majoriteten av respondenterna håller delvis med i detta påstående.  

 

 

Fråga 27: Jag känner förtroende för budskap som vänner delar med sig på olika sociala 
medier. Typvärdet är 4, majoriteten av respondenterna håller delvis med i detta påstående.  
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Fråga 28: Jag ignorerar personer i sociala medier som gör mig osäker. Typvärdet är 4, 
majoriteten av respondenterna håller delvis med i detta påstående.  

 

Fråga 29: Jag följer personer som delar känslofyllda (roliga eller romantiska) budskap i 
sociala medier eftersom det skänker mig en känsla av trygghet. Typvärdet är 4, majoriteten av 
respondenterna håller delvis med i detta påstående.  
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