
 
  

 

    
 
 
 

 

Att stärka kundrelationer 
genom sociala medier: 

Ikano Bostad 

 

 

Mälardalens Högskola, Västerås. 
Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling, HST. 

Kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, FÖA300, 15 HP. 
Vårterminen 2012. 

 
Handledare: 

Finn Wiedersheim-Paul 
 

Examinator: 
Cecilia Lindh 

 
Författare: 

Carl Lansryd 1987-09-15 
Kristian Starck 1984-04-24 

Marcus Åkergren 1989-05-14 
 

Datum: 

2012-05-30 

 

 
  



 
 

 
 

 
 
 
 

Förord 
 
 

Ett stort tack till samtliga personer som bidragit till utformningen av denna uppsats. Ett särskilt tack 
till Ikano Bostad genom sitt stöd i form av användbar information samt att företaget ställt upp på 
intervjuer. Vi vill tacka Stefan Lagerqvist samt vår kontaktperson Lotta Sjödin på Ikano Bostad som 
bidragit med ett stort engagemang vid skapandet av uppsatsen. Samtidigt skänker vi ett tack till 

respondenterna Gustav Kolbe, Jonatan Oldsberg samt Pontus Venström. 
 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Finn Wiedersheim-Paul, för vägledning och råd som bidragit till 
uppsatsens genomförande. 

 
Mälardalens Högskola, Västerås  

2012-05-30 
 
 
 
 

 
____________________        ____________________         ____________________ 

      Carl Lansryd            Kristian Starck           Marcus Åkergren  



 
 

Sammanfattning - Att stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad 

 
Datum: 2012-05-30. 

 
Studienivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, 15 HP. 

 
Lärosäte: Mälardalens Högskola, Västerås, Sverige. 

 
Institution: Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling, HST. 

 
Författare: Carl Lansryd  Kristian Starck Marcus Åkergren 

 1987-09-15  1984-04-24  1989-05-14 
 

Titel: Att stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad. 
 

Handledare: Finn Wiedersheim-Paul. 
 

Examinator: Cecilia Lindh. 
 

Nyckelord: Sociala medier, kundrelationer, Facebook, YouTube. 
 
Syfte:  Uppsatsens syfte har varit att påvisa hur Ikano Bostad kan stärka företagets 

kundrelationer genom användandet av verktyget sociala medier. I syftet ingår samtidigt 
att påvisa potentiella möjligheter och risker med användandet av sociala medier samt en 
branschspecifik jämförelse mellan Ikano Bostads konkurrenter.  

  
Metod: Ett kvalitativt tillvägagångssätt har använts där empiriska resultat baserades på 

personligt genomförda intervjuer hos Ikano Bostad. Intervjuerna har legat till grund för 
inhämtad primärdata. Respondenterna har strategiskt valts ut, vilket resulterat i att ett 
icke-sannolikhetsurval applicerats. Sekundärdata har inhämtats från vetenskapliga 
artiklar, böcker samt internetsidor. Studien har baserats på en fallstudieansats med 
inriktning mot Ikano Bostad, tillika uppsatsens primära målgrupp. Analysen baserades på 
inhämtad data från respondenterna på Ikano Bostad, en branschspecifik jämförelse 
samt uppsatsens två studieområden: kundrelationer och sociala medier. 

 
Slutsats: Vi ansåg att Ikano Bostad kan stärka sina kundrelationer genom att använda de av 

sociala medierna Facebook och YouTube. Dessa specifika varianter av sociala medier 
ansåg vi innehålla särskilda egenskaper (byggstenarna: spridning, konversation och 
relation) som är användbara för Ikano Bostads verksamhetsområde, bostadsrätter. Vi 
har identifierat samband och paralleller mellan användandet av sociala medier och 
stärkandet av kundrelationer. Sannolikheten för att Ikano Bostad kan stärka 
kundrelationer genom användandet av sociala medier bedömde vi som hög. Vi ansåg att 
användandet av Facebook och YouTube skapar möjligheter för Ikano Bostad i form av 
kostnadseffektivitet, varumärkesbyggande samt ökad interaktion med specifika 
kundgrupper. Vi har samtidigt identifierat risker associerade med användandet av 
Facebook och YouTube. Slutligen ansåg vi att Ikano Bostad bör anpassa sitt användande 
av Facebook och YouTube i relation till vilken av faserna enligt begreppet 
kundrelationens livscykel företaget och kunden befinner sig i. 
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Purpose:  The purpose of this study has been to investigate how Ikano Bostad could strengthen 

their customer relationships through the use of social media. The purpose of this study 
has also been to prove potential possibilities and risks of using social media and present 
an industry-specific comparison of Ikano Bostad’s competitors. 

  
Methodology:  A qualitative approach has been used in which the empirical findings made are based on 

results from personal interviews at Ikano Bostad. The interviews have formed the basis 
of the collected primary data. The respondents have strategically been selected, which 
resulted in the application of a non-probability sampling. Secondary data were collected 
from scientific articles, books and Internet sites. The study is based on a case study 
approach, with focus on this study´s primary target group, Ikano Bostad. The analysis 
was based on collected data from respondents, an industry-specific comparison and the 
two areas of study: customer relationships and social media. 

 
Conclusion: We considered that Ikano Bostad could strengthen customer relationships by adopting 

the social media platforms of Facebook and YouTube. These platforms contained special 
characteristics that could be useful for Ikano Bostad´s business, condominiums. We have 
identified parallels between the use of social media platforms and the strengthening of 
customer relationships. We showed that there was a high probability that Ikano Bostad 
could strengthen their customer relationships through the use of social media. The use 
of Facebook and YouTube likely creates opportunities for Ikano Bostad in terms of cost 
efficiency, branding and increased interactions with specific customer-groups. We have 
also identified possible risks associated with the use of Facebook and YouTube. Finally, 
Ikano Bostad should adapt the company´s usage of Facebook and YouTube in relation to 
which phase of the concept of customer-relationship lifecycle the company and the 
customer are involved in. 
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1 Stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad 

I detta kapitel introduceras begreppen kundrelationer och sociala medier. Kapitlet behandlar vidare 
Ikano Bostad följt av uppsatsens frågeställning, syfte, målgrupp, avgränsning samt översikt. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse av nyckelord. 

1.1 Kundrelationer & ett ökat användande av sociala medier 

Kan Ikano Bostad stärka företagets kundrelationer till nya respektive befintliga kunder genom 
användandet av verktyget sociala medier? I dagens akademiska värld diskuteras möjligheterna för 
huruvida det finns en hög eller låg sannolikhet för att ett företag eller en organisation kan stärka sina 
kundrelationer genom sociala medier.1 Att som företag vara sammankopplad med olika varianter av 
sociala medier anses vara ett led i att stärka interaktionen med kunderna vilket kan leda till såväl 
företagsekonomiska möjligheter som risker.2 Termen sociala medier3 används ofta som ett 
samlingsnamn för internetbaserade plattformar där användarna kan interagera med varandra via 
text, bild, ljud eller video. Exempel på användare kan vara privatpersoner, organisationer eller 
företag.  
 

“Where we are now with online social networking is similar to where we were in the late 1980s with the 
Internet.” 4 

 
Citatet kan tolkas parallellt med den pågående utveckling som anses råda inom området sociala 
medier på internet. Att skapa samt underhålla kontakter digitalt, såväl personliga som affärsmässiga, 
anses idag vara ett resultat av ett ökat interagerande på internet och sociala medier. Denna till synes 
ökande form av interaktion via sociala medier anses samtidigt skapa en ny och mer utvecklad 
plattform för utbyte av information mellan användare. Sociala medier kan beskrivas som ett 
internetbaserat fenomen som möjliggör interaktion mellan sändare och mottagare.5 Sociala medier 
kan vidare beskrivas som en internetbaserad plattform där två eller flera användare via text, bild, 
video eller ljud interagerar och skapar innehållet som diskuteras mellan användarna.6 Interaktionen 
mellan användarna kan samtidigt jämföras med traditionell envägskommunikation mellan sändare 
och mottagare. Interaktionen inom sociala medier kan beskrivas som en utveckling från envägs- till 
tvåvägskommunikation, där graden av interaktion mellan sändare och mottagare baseras på 
förhållandet mellan dessa användare. Tvåvägskommunikationen inom sociala medier möjliggör för 
mottagaren att bli sändare och vice versa. Förhållandet mellan aktiv och direkt kommunikation 
mellan företag och kund anses öka i omfattning vilket bidragit till nya affärsmöjligheter. När antalet 
användare inom sociala medier växer, ökar samtidigt möjligheten för företag att stärka sina 
relationer till nya samt befintliga kunder. Dessa kundrelationer mellan sändare och mottagare ansågs 
som intressanta och relevanta att studera. Intressant kan sättas i relation till den eventuella 
möjlighet ett företag har, att genom sociala medier skapa och stärka långsiktiga kundrelationer. Det 
ansågs samtidigt relevant att studera sambandet mellan kundrelationer och sociala medier ur ett 

                                                      
1 Woodcock, N. Green, A. Starkey, M. (2011) Social CSR as a business strategy, Journal of Database Marketing & Customer Strategy 
Management, 18, s. 50-64. 
2 Mangold, W. Faulds, D. (2009) Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons 52, s. 357-365. 
3 Sociala medier. Nationalencyklopedin webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.ne.se/sociala-medier (Hämtad 2012-04-09) 
4 Shih, C. (2009) The Facebook Era, Tapping Online Social Networks to Build Better Products, Reach New Audiences, and Sell More Stuff, get 
Abstract, s. 1-5. 
5 Gunelius, S. 10 Laws of Social Media Marketing. 2011-02-16.  Entrepreneur webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: 
http://www.entrepreneur.com/article/218160 (Hämtad 2012-04-10) 
6 Ang, L. (2011) Is CSR really a good social media strategy? Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 18, s. 149-
153. 
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företagsmässigt perspektiv. Ett företag investerar sannolikt en viss mängd resurser som ett resultat 
av användandet av sociala medier och behovet av ytterligare kunskap ansågs som nödvändig. 
Kunskap om sambandet mellan stärkandet av kundrelationer genom sociala medier har i denna 
uppsats studerats vidare och applicerats på uppsatsens primära målgrupp, Ikano Bostad7.  

1.2 Företagsfakta: Ikano Bostad 

Ikano Bostad är verksamt inom projektering, byggnation, försäljning och förvaltning av hyres- samt 
bostadsrätter. Företaget bedriver dessa verksamheter inom tre geografiskt indelade områden i 
Sverige: Stockholm, Mälardalen samt Öresundsregionen med huvudkontor i Sundbyberg. Företaget 
bildades år 2005 med familjen Kamprad8 som ägare och är ett av tre affärssegment inom koncernen 
Ikano Fastigheter9. Under år 2011 förvaltade Ikano Bostad 4 600 hyresbostäder samt hade 650 
bostadsrätter under produktion. Totalt arbetar 190 personer på Ikano Bostad.10 Omsättningen 
gällande verksamhetsåret 2011 var 1 miljard kronor.11  
 
Ikano Bostad behandlar sina kundrelationer genom användandet av olika metoder, dock med en 
relativt låg andel kundbearbetning inom sociala medier. Som ett resultat av uppsatsens avgränsning 
inom området sociala medier finns Ikano Bostad representerat genom plattformen YouTube12. Ikano 
Bostads användande av sociala medier exemplifieras genom de videoklipp som finns publicerade på 
plattformen YouTube. Videoklippen består av en presentation av ett specifikt bostadsrättsprojekt13 
samt en reklamfilm14. I relation till Ikano Bostads låga andel användande av sociala medier, har 
uppsatsen undersökt hur sociala medier som ett verktyg kan stärka företagets kundrelationer på ett 
djupare stadium.15 

1.3 Frågeställning & syfte applicerad på Ikano Bostad 

I relation till problembakgrund och diskussion har uppsatsen fokuserat på att besvara följande 
frågeställning: 
 
Hur kan Ikano Bostad stärka företagets kundrelationer genom användandet av verktyget sociala 
medier? 
 
Uppsatsens syfte har varit att påvisa hur Ikano Bostad kan stärka företagets kundrelationer genom 
användandet av verktyget sociala medier. I syftet ingår samtidigt att påvisa potentiella möjligheter 
och risker med användandet av sociala medier samt en branschspecifik jämförelse mellan Ikano 
Bostads konkurrenter.  

                                                      
7 Kort om oss. Ikano Bostad webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.ikanobostad.se/Om-oss/Kort-om-oss/ (Hämtad 2012-05-15) 
8 Vi är en del av något större. Ikano Bostad. Ikano Bostad webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.ikanobostad.se/Om-oss/Vara-
agare/ (Hämtad 2012-04-03) 
9 Vi växer på alla marknader. Ikano Fastigheter webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.ikanofastigheter.se/Corporate/Om-
oss/Kort-om-oss/ (Hämtad 2012-04-03) 
10 Kort om oss. Ikano Bostad webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.ikanobostad.se/Om-oss/Kort-om-oss/ (Hämtad 2012-05-15) 
11 Sjödin, Lotta; inredningsansvarig, Ikano Bostad. E-post-kontakt 2012-05-22. 
12 Om YouTube. YouTube webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.youtube.com/t/about_youtube (Hämtad 2012-04-02) 
13 Ikano Bostads lägenheter i Fruängsporten, Stockholm. YouTube webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=1yzfK4ZIvSo (Hämtad 2012-04-02) 
14 Ikano Bostad Reklamfilm - Ett nytt hem väntar! YouTube webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=UvBOWaY_vk0&feature=relmfu (Hämtad 2012-04-02) 
15 Kort om oss. Ikano Bostad webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.ikanobostad.se/Om-oss/Kort-om-oss/ (Hämtad 2012-05-15) 
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1.4 Primära & sekundära målgrupper  

Uppsatsens primära målgrupp har varit Ikano Bostad. Sekundärt kan uppsatsen intressera individer 
som studerar förhållandet mellan ett företag och hur användandet av sociala medier kan stärka 
befintliga samt nya kundrelationer. Uppsatsen kan samtidigt fungera som ett hjälpmedel för företag 
eller organisationer med intresse av att utreda potentiella möjligheter och risker associerade med 
användandet av sociala medier samt skapande av kundrelationer.  

1.5 Avgränsning inom studieområden & Ikano Bostad 

Uppsatsen har avgränsats till Ikano Bostad och företagets kundrelationer i förhållande till 
verksamhetsområdet bostadsrätter16 på nationell basis. Sociala medier har avgränsats med 
utgångspunkt från vilka varianter av sociala medier som ansågs vara applicerbara på Ikano Bostad 
och företagets kundrelationer inom verksamhetsområdet bostadsrätter. Vidare har uppsatsen 
avgränsats till de sociala medierna YouTube17 och Facebook18. Avgränsning mot Ikano Bostads 
verksamhetsområde bostadsrätter motiverades med att kundrelationen mellan säljare och köpare av 
en ny bostadsrätt sannolikt kräver ett relativt högt engagemang från båda parter. Ikano Bostad 
investerade i ett kunderbjudande gällande nyproduktion av bostadsrätter med fokus på processerna 
före, under samt efter försäljning. Att Ikano Bostad engagerade sig inom dessa tre faser resulterade i 
att vi ansåg avgränsningen mot verksamhetsområdet bostadsrätter samt studieområdet 
kundrelationer som relevant. Avgränsning mot YouTube och Facebook motiverades med graden av 
interaktion inom dessa valda sociala medier. Graden av interaktion mellan användarna inom 
YouTube och Facebook ansågs hög jämfört med andra varianter av sociala medier, vilket motiverade 
avgränsningen. Att mellan användare interagera via en webbplats kan klassificeras som att vara 
delaktig i ett socialt nätverk baserat på användargenererat material. Användargenererat material kan 
beskrivas genom att personer, företag eller organisationer utbyter eller interagerar med hjälp av 
exempelvis text, bild, ljud eller video.19 Avgränsningen gällande begrepp och modeller inom det 
teoretiska ramverket motiverades med att de ansågs vara applicerbara på Ikano Bostad och studien 
av företagets hanterande av kundrelationer och sociala medier.  
 
Konsekvenser av genomförd avgränsning kan innebära att uppsatsen förlorar nödvändig eller viktig 
information som baseras på användandet av andra sociala medier jämförelsevis YouTube och 
Facebook. Att andra varianter av sociala medier inte behandlats medförde en risk. Denna risk 
exemplifierades med att genomförd studie inte behandlade andra varianter av sociala medier som 
potentiellt var applicerbara för Ikano Bostad och företagets syfte att stärka kundrelationer. En 
konsekvens av avgränsningen mot verksamhetsområdet bostadsrätter kan vara relaterat till att 
uppsatsen endast behandlade kundrelationer som krävde ett större engagemang jämförelsevis 
verksamhetsområdet hyresrätter. Avgränsningen kan samtidigt bidragit till att uppsatsen utelämnat 
intressant information gällande Ikano Bostads totala kundbas, inkluderat hyresgäster och 
bostadsrättsköpare. Som en konsekvens av ovan nämnda avgränsningar har uppsatsen behandlat ett 
förhållandevis smalt studieområde med fokus på bostadsrätter, kundrelationer samt de två 
varianterna av sociala medier, Facebook och YouTube. Ett studerande av begrepp och modeller 
sammankopplade med studieområdena kundrelationer och sociala medier kan medföra 
konsekvenser. Konsekvenserna kan resultera i att andra potentiellt användbara teoretiska 

                                                      
16 Att köpa bostadsrätt. Ikano Bostad webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.ikanobostad.se/bostadsratter/kopa-bostadratt/ 
(Hämtad 2012-05-31) 
17 Om YouTube. YouTube webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.youtube.com/t/about_youtube (Hämtad 2012-04-02) 
18 Fakta om Facebook. Facebook webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://sv-se.facebook.com/facebook (Hämtad 2012-04-03) 
19 Kaplan, M. Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social media, Business Horizons, s. 59-68. 
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utgångspunkter inte studerats. Detta kan samtidigt resultera i att studien inte är anpassad för 
samtliga intressenter, då studien fokuserat på modeller och begrepp associerade till den primära 
målgruppen Ikano Bostad.  

1.6 Uppsatsens översikt 

       

 

1.7 Förklaring av nyckelord 

 
Kundrelationer: En känslomässig relation mellan sändare (företag) och mottagare (kund). Detta 

förhållande är ett resultat av interaktion samt kommunikation mellan dessa 
parter.20 

 
Sociala medier: En webbplats där två eller flera användare kommunicerar direkt genom text, bild, 

video eller ljud.21 

                                                      
20 Gremler, D. Gwinner K. (2000) Customer-employee rapport in service relationships, Journal of Service Research, 3, s. 82. 
21 Sociala medier. Nationalencyklopedin webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.ne.se/sociala-medier (Hämtad 2012-04-09) 

Inledning

• Avsnittet behandlar uppsatsens teoretiska utgångspunkt, problembakgrund samt diskussion
sammankopplat med frågeställning och syfte. Redovisning rörande företagsfakta om Ikano
Bostad följs upp av en presentation av uppsatsens primära och sekundära målgrupper samt en
avgränsning.

Metod

• Kapitlet motiverar samt förklarar uppsatsens tillvägagångssätt följt av en presentation gällande
genomförd datainsamling. Avsnittet innehåller en redogörelse rörande validitet, reliabilitet,
respondenter samt källkritik.

Teori

• Detta stycke presenterar samt motiverar det teoretiska ramverk som har använts i relation till
uppsatsens frågeställning och syfte. Studieområdena som behandlats var kundrelaioner och
sociala medier.

Empiri

• I denna del presenteras uppsatsens inhämtade information, baserad på primär- samt
sekundärdata. Samtidigt presenteras resultat från intervjuer samt en branschspecifik jämförelse
relaterade till ett användande av sociala medier.

Analys

• I detta avsnitt appliceras den teoretiska referensramen på presenterat empiriskt material i form
av intervjuer samt en branschspecifik jämförelse. Analysen genomfördes med utgångspunkt från
uppsatsens frågeställning och syfte.

Slutsats

• Detta avslutande kapitel redovisar uppsatsens resultat i form av genomförd analys. Vidare i
detta avsnitt besvaras uppsatsens frågeställning samt presenteras potentiella möjligheter och
risker i relation till uppsatsen syfte.
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Facebook:  En webbplats som bygger på interaktion och nätverksbyggande mellan anslutna 

användare.22 
 

YouTube: En webbplats där anslutna användare interagerar samt distribuerar video samt 
text.23 

  

                                                      
22 Facebook. Nationalencyklopedin webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.ne.se/facebook (Hämtad 2012-04-09) 
23 YouTube. Nationalencyklopedin webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.ne.se/youtube (Hämtad 2012-04-09) 
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2 Uppsatsens tillvägagångssätt  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens tillvägagångssätt baserat på en kvalitativ studie och 
fallstudiebaserad ansats. Inom detta kapitel redovisas samtidigt uppsatsens validitet, reliabilitet, 
datainsamling, intervjupersoner samt avslutningsvis källkritik.   

2.1 En kvalitativ studie 

Uppsatsen har använt sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt vid genomförd datainsamling.24 Då 
uppsatsen ämnade svara på frågeställningen samt att studera sambandet mellan kundrelationer och 
sociala medier ansågs den kvalitativa utgångspunkten som relevant. En kvalitativ metod består 
främst av ord, text, symboler och handlingar som behandlar helhetsförståelsen och sambandet av 
det område som studeras.25 Uppsatsen har därmed använt en kvalitativ metod då avgränsning mot 
att undersöka den sociala verkligheten26 mellan Ikano Bostad och sina kundrelationer har 
genomförts. Då syftet med uppsatsen varit att påvisa hur Ikano Bostad kan stärka sina kundrelationer 
genom sociala medier ansågs ett kvalitativt tillvägagångssätt som relevant och adekvat.27 Ett 
kvalitativt förhållningssätt motiverades samtidigt med att uppsatsen påvisat potentiella möjligheter 
samt risker med användandet av sociala medier för Ikano Bostad. Rubrik: 6 Slutsats & 
rekommendationer: Ikano Bostad baserades på resultatet av nedan påvisad fallstudieansats och det 
ansågs då som relevant att inneha ett kvalitativt förhållningssätt. Uppsatsen presenterar metodval 
samt tillvägagångssätt genom figur 1. 

 

2.2 Validitet 

Med syfte att stärka uppsatsens trovärdighet samt mätbarhet utifrån begreppet validitet, har både 
primär- samt sekundärdata använts.28 Primärdata har inhämtats genom intervjuer där 
respondenterna strategiskt valts ut genom ett antal kriterier. Utvalda kriterier ansågs relevanta för 
uppsatsens frågeställning samt syfte. Kriterierna finns presenterade under rubrik: 2.5 

                                                      
24 Christensen, L. et al. (2010) Marknadsundersökning – en handbok. Tredje uppl. Studentlitteratur, Lund, s. 69-70.  
25 Ibid. s. 70. 
26 Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Första uppl. Liber Ekonomi, Malmö, s. 307. 
27 Ibid. s. 69-70. 
28 Christensen, L. et al. (2010) Marknadsundersökning – en handbok. Tredje uppl. Studentlitteratur, Lund. s. 219. 
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Intervjupersoner & motivering. I relation till graden av validitet har sekundärdata insamlats från 
vetenskapliga artiklar, böcker samt internetsidor. Användandet av både primär- samt sekundärdata 
ansågs öka sannolikheten för en mer nyanserad bild av uppsatsen.29  

2.3 Reliabilitet 

Respondenterna kan ändra uppfattning över tid gällande hur kundrelationer samt sociala medier bör 
användas. Detta förhållande kan innebära en risk i att en framtida datainsamling av primärdata 
genom intervjuer på Ikano Bostad resulterar i ett annat resultat.30 Inhämtad sekundärdata ansågs 
relativt oföränderlig i sitt slag och bör därav inte nämnvärt påverka reliabiliteten i uppsatsen.31 Att 
sekundärdata ansågs relativt oföränderlig motiverades med att informationen oftast vid ett senare 
tillfälle finns tillgänglig i sin ursprungliga form.  

2.4 Datainsamling 

Datainsamling har löpande genomförts under uppsatsens skapande fas, där både primär- samt 
sekundärdata inhämtats. Insamling av båda dessa datatyper har genomförts med syfte att öka 
uppsatsens legitimitet, trovärdighet samt möjliggöra ett besvarande av frågeställningen. Uppsatsen 
har genomfört sekundär datainsamling genom både systematiska respektive osystematiska metoder. 
Systematisk metod har utförts genom att valbara nyckelord använts i nedan nämnda databaser. 
Datainsamling genomförd på ett osystematiskt sätt motiverades med en potentiell möjlighet att ny 
och inte tidigare påträffad data inhämtats. Som ett resultat av en systematisk samt osystematisk 
datainsamling har uppsatsen undersökt information som ansågs relevant och intressant.32  

2.4.1 Primärdata 

Uppsatsen har använt sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt där resultat av genomförda intervjuer 
ligger till grund för uppsatsens primärdata, se bilaga 1 för uppsatsens intervjuformulär. Insamling av 
primärdata har varit beroende av respondenternas erfarenheter samt åsikter. Respondentens 
valfrihet i att uttrycka åsikter kan resultera i ett trovärdigt intervjuresultat.33 Den kvalitativa 
utgångspunkten i intervjumetoden ansågs därav anpassad i enlighet med uppsatsens frågeställning 
och syfte.  

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata har insamlats genom studier av vetenskapliga artiklar, böcker samt internetsidor. 
Insamling av sekundärdata motiverades med att källorna ansågs trovärdiga, högkvalitativa samt att 
de genomgående ansågs innehålla en hög grad av relevans för uppsatsens tillvägagångssätt.34 
Insamling av vetenskapliga artiklar har genomförts via ett antal databaser. Använda databaser var 
följande: Google Scholar35, Discovery36, Sweet Search37 samt ProQuest38. För att bredda ansatsen 
gällande sökning av relevanta samt adekvata vetenskapliga artiklar har dessa nedan presenterade 

                                                      
29 Christensen, L. et al. (2010) Marknadsundersökning – en handbok. Tredje uppl. Studentlitteratur, Lund. s. 307. 
30 Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Första uppl. Liber Ekonomi, Malmö, s. 48. 
31 Christensen, L. et al. (2010) Marknadsundersökning – en handbok. Tredje uppl. Studentlitteratur, Lund. s. 307. 
32 Ibid. s. 116. 
33 Ibid. s. 103-106. 
34 Ibid. s. 102-103. 
35 Om Google Scholar. Funktioner i Google Scholar. Google Scholar webbplats. (2011). (Elektronisk). URL: 
http://scholar.google.se/intl/sv/scholar/about.html (Hämtad 2012-04-27) 
36 Discovery webbplats (2012). (Elektronisk). URL: http://ep.bib.mdh.se/login (Hämtad 2012-04-27) 
37 About SweetSearch. Sweet Search webbplats. (2009-2012). (Elektronisk). URL: http://www.sweetsearch.com/info/about (Hämtad 2012-
05-31) 
38 Inloggningssida. ProQuest webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://search.proquest.com/  (Hämtad 2012-04-17) 
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sökord använts. I vissa fall har sökorden kombinerats samt översatts till engelska alternativt från 
engelska till svenska, se specifika sökord nedan: 
  
Sociala medier, kundrelationer, kundbearbetning, marknadsföring, socialt nätverk, Facebook, 
YouTube, marknadskommunikation, relationsmarknadsföring, nätverksbaserade relationer. 

2.5 Motivering av intervjupersoner 

Uppsatsen har genomfört en fallstudie baserad på intervjuer med strategiskt utvalda respondenter 
på Ikano Bostad. Denna sociala relation mellan Ikano Bostad och företagets kunder ansågs motivera 
användandet av en fallstudiebaserad ansats.39 Ett icke-sannolikhetsurval har applicerats gällande 
genomförda intervjuer.40 Ett icke-sannolikhetsurval motiverades med att uppsatsen ämnade 
intervjua personer med särskild kunskap i relation till studiens problemområde.41 Respondenterna 
har selektivt valts ut och kontaktats genom Ikano Bostad. Uppsatsen har avgränsat urvalet gällande 
respondenterna till att passa in på specifika kriterier. Kriterierna som applicerats i urvalsprocessen 
baserades på arbetsområde, yrkesroll samt hur pass involverad respondenten ansågs vara i relation 
till studieområdena: kundrelationer samt sociala medier. Intervjuerna var personligt genomförda 
samt bandande med utvalda respondenter på Ikano Bostads huvudkontor i Sundbyberg, Stockholm. 
Respondenterna har ur ett etiskt perspektiv tillfrågats gällande publicering av namn, titel samt 
åsikter i uppsatsen. Samtliga respondenter beviljade uppsatsen tillstånd att publicera följande 
personuppgifter: 
 

Gustav Kolbe: Arbetar som kundansvarig inom området marknad. Kolbe har varit 
kundansvarig under de två åren han varit anställd på Ikano Bostad, vilket 
medfört ett stort interagerande med kunder. Kolbe har tidigare 
arbetsmässiga erfarenheter gällande sociala medier. Arbetsuppgifterna 
bestod av att uppdatera innehåll samt interagera på en företagsrelaterad 
sida på Facebook hos ett företag han tidigare varit anställd.42  

 
Jonatan Oldsberg: Är ansvarig för försäljning av nya bostadsrätter genom yrkestiteln säljledare. 

Oldsbergs titel innebär interaktion, kontakt, hanterande samt skapande av 
kundrelationer hos Ikano Bostad, där han varit anställd i 4,5 år. Oldsberg har 
ingen tidigare arbetsmässig erfarenhet gällande användandet av sociala 
medier.43 

 
Pontus Venström: Innehar titeln webbmaster med ansvar för hantering av Ikano Bostads 

hemsida i form av layout och innehåll. Venström har arbetat som 
webbmaster hos Ikano Bostad under 2,5 år. Erfarenhetsmässigt har 
Venström hos tidigare arbetsgivare arbetat med sociala medier i form av 
skapandet av en företagsrelaterad sida på Facebook, samt varit involverad i 
interaktionen med användarna på denna Facebook-sida.44  

 

                                                      
39 Christensen, L. et al. (2010) Marknadsundersökning – en handbok. Tredje uppl. Studentlitteratur, Lund. s. 81-83. 
40 Ibid. s. 110. 
41 Ibid. s. 129-130. 
42 Kolbe, Gustav; kundansvarig, Ikano Bostad. Personlig intervju 2012-04-19. 
43 Oldsberg, Jonatan; säljledare, Ikano Bostad. Personlig intervju 2012-04-19. 
44 Venström, Pontus; webbmaster, Ikano Bostad. Personlig intervju 2012-04-19. 
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2.6 Källkritik  

Med syfte att påvisa objektivitet samt transparens gällande genomförd datainsamling har studien 
använt sig av tidigare nämnd primär- samt sekundärdata. Uppsatsens insamlade av primär- samt 
sekundärdata har löpande genomförts med utgångspunkt från ett kritiskt förhållningssätt.45 Ett 
kritiskt förhållningssätt kan betyda att informationen undersöks med syfte att kontrollera hur pass 
seriös, tillförlitlig samt kunnig avsändaren inom valt studieområde anses vara.46 Uppsatsen har 
använt detta kritiska förhållningssätt med syfte att motverka datainsamling som ansågs inneha låg 
eller undermålig kvalitet. Då primär datainsamlingen genomfördes hos Ikano Bostad, ansågs det som 
sannolikt att svarsresultaten var delgivna ur ett företagsperspektiv. Det bör dock nämnas att 
respondenterna ansågs svara utifrån de frågor som presenterades och eventuellt sett inte helt öppet 
delgav sin syn gällande de presenterade områdena i intervjuformuläret. Det ansågs finnas en risk i de 
specifikt utvalda intervjufrågorna.47 Detta kan sättas i relation till att viss typ av mer eller mindre 
viktig information inte redovisats då frågorna kan vara utformade på ett sådant sätt att 
respondenten av olika anledningar inte delger denna information. Primärdata som ett resultat av 
personliga intervjuer kan vara förenade med ett visst risktagande. Kvalitetsmässigt kan primärdata 
anses som mer eller mindre tillförlitliga.48 Med tillförlitlig åsyftas problematiken som framkommer 
om respondenten inte svarar sanningsenligt eller delger sina svar på ett sådant sätt som är förenligt 
med ofullständig eller svårtolkad information.49 Sekundärdata med källor från vetenskapliga artiklar 
samt böcker ansågs tillförlitliga, de bedömdes innehålla en hög kvalité då de har granskats innan 
publicering. Potentiella nackdelar med att använda internetbaserade källor kan vara att 
informationen ändrar sig över tid vilket kan påverka reliabiliteten negativt.50 Det bör dock nämnas att 
en avsändare av data kan vara mer eller mindre subjektiv i sin vinkling av materialet vilket innebär en 
risk relaterat till all form av datainsamling.  
  

                                                      
45 Christensen, L. et al. (2010) Marknadsundersökning – en handbok. Tredje uppl. Studentlitteratur, Lund. s. 101. 
46 Ibid. 
47 Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Första uppl. Liber Ekonomi, Malmö, s. 157-159. 
48 Christensen, L. et al. (2010) Marknadsundersökning – en handbok. Tredje uppl. Studentlitteratur, Lund. s. 106-107. 
49 Ibid. s. 178-179. 
50 Bryman, A. Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Första uppl. Liber Ekonomi, Malmö, s. 237. 
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3 Studieområden 

Kapitlet behandlar uppsatsens teoretiska ramverk i form av presenterade teorier och modeller 
relaterade till studiens två huvudområden: kundrelationer och sociala medier. Exempelvis behandlas 
följande begrepp: relation, interaktion, nätverk, kundrelation, relationsmarknadsföring, sociala 
medier samt tvåvägskommunikation.  

3.1 Kundrelationer 

I dagens marknadsföringsrelaterade samhälle anses ett utbyte av varor och tjänster handla allt mer 
om att skapa, behålla samt vårda företagets relationer till sina respektive kunder.51 Denna process 
antas få ett allt större utrymme i dagens konkurrensutsatta marknad. Att förstå, interagera samt 
kommunicera med sina kunder och på så sätt bygga relationer kan vara skillnaden mellan ett 
långsiktigt värdeskapande företag jämförelsevis med en kort och förhållandevis olönsam 
verksamhetsperiod.52 Värdet i att skapa långsiktiga kundrelationer handlar inte enbart om att 
tillhandahålla en produkt eller tjänst med egenskaper som attraherar företagets kunder. För att nå 
långsiktig framgång anses det nödvändigt för företaget att fokusera på det samlade antalet kontakter 
företaget har med kunden. Om företaget fokuserar på att nå framgång inom dessa samverkande 
kontakter kan detta öka möjligheten till stärkta kundrelationer.53 Att utifrån ett företagarperspektiv 
inneha kunskap gällande öppenhet samt transparens med kunderna anses samtidigt öka möjligheten 
till stärkta kundrelationer. Denna kunskap anses vara nödvändig och viktigt för ett företag att ta i 
beaktande med syfte att överleva långsiktigt.54 

3.1.1 Bakgrund & definition: kundrelationer 

Begreppet relation kan definieras som ett resultat av en känslomässig länk, baserat på förhållandet 
mellan två parter över tid. Denna länk sammanför människor, företag eller organisationer och anses 
bygga på de inblandade parternas uppfattning om varandras egenskaper. Dessa egenskaper har 
formats samt utvecklats under den tid parterna haft kontakt med varandra.55 Definitionen av 
begreppet relation blir mer komplex om förhållandet mellan två parter utökas till ett större antal 
människor, företag eller organisationer.56 Detta mer komplexa förhållande benämns enligt termen 
nätverk och bygger på relationen mellan samtliga intressenter i nätverket.57 Den faktiska kontakten 
som berörda parter har inom en relation benämns som en interaktion. Begreppet interaktion kan 
samtidigt under synonymen samspel beskrivas som det sammanvägda resultatet som två eller flera 
parter innehar mellan varandra.58 En interaktion kan ske genom att parterna kommunicerar via 
exempelvis text, bild, ljud eller video.59 
 
 
 

                                                      
51 Gremler, D. Gwinner, K. Brown, S. (2001) Generating positive word-of-mouth communication through customer-employee relationships, 
International Journal of Service Industry Management, 12, s. 44-59. 
52 Gremler, D. Gwinner K. (2000) Customer-employee rapport in service relationships, Journal of Service Research, 3, s. 82. 
53 Grönroos, C. (2011) A service perspective on business relationships: The value creation, interaction and marketing interface, Industrial 
Marketing Management, 40, s. 240-247. 
54 Askool, S. Nakata, K. (2011) A conceptual model for acceptance of social CRM systems based on a scoping study, AI & Society, Springer,  
26, s. 205-220. 
55 Gummesson, E. (2004) Many-to-Many Marketing: Från One-to-One till Many-to-Many i nätverksekonomins marknadsföring. Liber-
Ekonomi, Malmö. s. 13. 
56 Ibid. s. 14-16. 
57 Ibid. s. 14. 
58 Ibid. s. 14, 20-21. 
59 Kaplan, M. Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social media, Business Horizons, s. 59-68. 
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3.1.2 Relationsmarknadsföring 

Definitionen relation och marknadsföring kan sammanlänkas med begreppet 
relationsmarknadsföring60. Relationsmarknadsföring kan definieras som att det för företaget handlar 
om att urskilja, etablera, underhålla samt utveckla och vid behov avveckla relationer som inte går 
hand i hand med företagets syfte och mål.61 Relationsbyggande mellan företag och kund genomförs 
kontinuerligt under den tid parterna har kontakt med varandra. Begreppet relationsmarknadsföring 
har också definieras som ett marknadsföringsverktyg som sätter relationen, interaktionen samt 
nätverket i centrum.62 Relationsmarknadsföring kan yttra sig i olika former beroende på vilka parter 
som interagerar. Ett av de vanligaste förhållandena som associeras till relationsmarknadsföring är 
förhållandet mellan företag och kund.63 Interaktionen mellan dessa parter kan innehålla mer eller 
mindre komplicerade, svårtolkade samt korta eller långsiktiga relationer.64 Ett vanligt förhållningssätt 
av tolkandet gällande begreppet relationsmarknadsföring är att en skiftning från den traditionella 
marknadsföringsrelationen till en mer nätverksbaserad relation tar vid.65 Denna skiftning, från en så 
kallad en-till-en marknadsföring till en fler-till-fler marknadsföring, beskrivs som ett potentiellt 
framtvingande av samspel mellan marknadsföring och organisationstänkande.66 
Marknadsföringsmetoderna en-till-en samt fler-till-fler benämns vanligtvis genom sina engelska 
termer, one-to-one67 respektive many-to-many68.  
 
Ett förhållningssätt baserat på begreppet one-to-one kan beskrivas som interaktionen mellan två 
parter, där företaget identifierar, differentierar samt individanpassar marknadsföringen till kunden.69 
En jämförelse mellan begreppet one-to-one och many-to-many kan beskrivas genom att metoden 
many-to-many baserar sin marknadsföring genom att identifiera nätverk av relationer, differentiera 
mellan medlemmarna samt interagera med ett flertal specifikt utvalda parter.70 Many-to-many 
skapar relationer baserade på hela nätverkets egenskaper jämförelsevis one-to-one metoden som 
fokuserar på en kund i taget. När ett företag fokuserar sin marknadsföring genom metoderna one-to-
one alternativt many-to-many kan detta vara associerat med ett antal fördelar respektive nackdelar. 
Many-to-many metoden anses vara fördelaktigt genom att ett nätverk kan växa obegränsat samt 
påvisa ett ökat antal interaktions- respektive affärsmöjligheter.71 Potentiella nackdelar med many-to-
many metoden kan samtidigt vara den begränsade andel resurser som företaget har möjlighet att 
investera för att underhålla dessa samtliga interaktioner. Att marknadsföra sitt företag genom en 
one-to-one metod kan samtidigt betyda att företaget investerar mer resurser på ett mindre antal nya 
eller befintliga kunder jämförelsevis many-to-many metoden, där fokus är baserat på ett större antal 
kunder.72  
 
 

                                                      
60 Gummesson, E. (2004) Many-to-Many Marketing: Från One-to-One till Many-to-Many i nätverksekonomins marknadsföring. Liber-
Ekonomi, Malmö. s. 13-14. 
61 Grönroos, C. (1996) Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber-Hermods, Malmö. s. 14. 
62 Gummesson, E. (1996) Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. Liber-Hermods, Malmö. s. 16-17. 
63 Ibid. s.17. 
64 Ibid. s. 18-19. 
65 Ibid. s. 21. 
66 Ibid. s. 20-22. 
67 Gummesson, E. (2004) Many-to-Many Marketing: Från One-to-One till Many-to-Many i nätverksekonomins marknadsföring. Liber-
Ekonomi, Malmö. s. 13-15. 
68 Ibid. s. 14. 
69 Ibid. 
70 Ibid. s. 15-16. 
71 Ibid. s. 20-22. 
72 Ibid. s. 13-15. 
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3.1.3 Samband: kund, relation & marknadsföring 

En kundrelation kan delas upp i två delar, kund och relation. Dessa två delar har tidigare beskrivits 
samt definierats under rubrikerna: 3.1.1 Bakgrund & definition: kundrelationer samt 3.1.2 
Relationsmarknadsföring med syfte att påvisa vad en relation mellan ett företag och en kund anses 
vara. Relationen mellan köpare och säljare av en vara eller tjänst benämns som marknadsföringens 
klassiska dyad.73 Denna dyad anses nödvändig för att en affärstransaktion skall vara genomförbar 
samt långsiktigt hållbar.74 Begreppet kundrelation anses sammanföra delarna relation och kund med 
marknadsföringens klassiska dyad. Kundrelation som begrepp kan beskrivas som ett resultat av de 
antalet samlade kontakter ett företag anses inneha tillsammans med sina kunder.75  

3.1.4 Kundrelationens livscykel & trestegsprocess 

Ett företag använder sig ofta av marknadsföring som ett konkurrensmedel med syfte att påverka 
befintliga samt nya kunder.76 Marknadsföring kan som ett verktyg i relation till företagets 
produktlivscykel anses ingå i den för företaget viktiga marknadsplaneringen. Marknadsplanering kan 
beskrivas genom att företaget ständigt försöker påverka befintliga samt nya kunder.77 Ett begrepp 
som anses koppla samman relationen med företagets marknadsplanering benämns som 
kundrelationens livscykel.78 Kundrelationens livscykel tar hänsyn till tre sammanhängande faser 
under den period ett företag och en kund innehar en relation. Faserna betecknas som olika 
affärsmässiga händelser i en process. Faserna benämns inom trestegsprocessen som initialskede, 
köpprocess samt konsumtionsprocess.79 Trestegsprocessen kan förenklat beskrivas som relationen 
mellan företag och kund under faserna, före-, under- samt efter en köpprocess. Det kan samtidigt 
vara viktigt att skilja på två typer av situationer relaterade till verktyget marknadsföring samt 
begreppet trestegsprocessen80. Dessa två situationer kan exempelvis vara företagets kontakt till 
antingen befintliga eller nya kunder. När företaget hanterar nya eller befintliga kunder kan företaget 
välja att använda sig av olika interaktions- samt marknadsföringsmetoder. Valda metoder och 
huruvida företaget väljer att applicera dessa anses utgöra grunden för hur en kundrelation 
konstrueras. Skapandet och konstruktionen av en kundrelation kan då betyda skillnaden mellan en 
kort- respektive långsiktig relation mellan företag och kund.81 En illustration av kundrelationens 
livscykel innehållande trestegsprocessen presenteras nedan genom figur 2. 
 

                                                      
73 Gummesson, E. (1996) Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. Liber-Hermods, Malmö. s. 42. 
74 Ibid. s. 43-50. 
75 Grönroos, C. (1996) Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber-Hermods, Malmö. s. 20-21. 
76 Ibid. s. 12-15. 
77 Ibid. s. 20. 
78 Ibid. s. 20-24. 
79 Ibid. s. 21. 
80 Ibid. s. 20. 
81 Ibid. s. 22. 
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3.1.5 Initialskede, köpprocess & konsumtionsprocess 

Kundrelationens livscykel kan brytas ner enligt de tre innehållande delarna i trestegsprocessen. I 
initialskedet behandlas den första kontakten mellan kund och företag. Företagets syfte inom denna 
fas kan metodmässigt beskrivas genom att företaget påvisar sin existens genom olika 
marknadsföringsmetoder. Dessa metoder kan öka kundens intresse för företagets produkt eller 
tjänst. Denna fas kan samtidigt innebära fördelar respektive nackdelar för företaget. Om ett företag 
misslyckas med att attrahera en potentiell kund kan detta resultera i att kunden på kort eller lång sikt 
eventuellt är förlorad. Ett motsatt förhållande kan sannolikt medföra att företaget har lyckats skapa 
en kontakt och en potentiellt långsiktigt hållbar kundrelation. För företaget anses det samtidigt vara 
viktigt att vara medveten om mängden investerade resurser som företaget använt med syfte att 
initiera en ny kundrelation. Mängden investerade resurser bör av företaget balanseras i relation till 
engagemanget i initialskedet. Om företaget inom initialskedet lyckats attrahera nya kunder anses det 
samtidigt viktigt att fullfölja syftet med nästkommande fas i kundrelationens livscykel.82  
 
Den andra fasen inom kundrelationens livscykel benämns köpprocessen. Företagets syfte inom 
köpprocessen är att ge rätt information, kunskap samt försäkran om innehållet i företagets produkt 
eller tjänst. Det anses viktigt att företagets presenterade innehåll gällande produkt eller tjänst 
motsvarar vad som slutligen levereras och uppfattas av kunden. Samspelet och relationen mellan 
löfte och infrielse av en produkt eller tjänst anses som viktigt i den mån företaget vill behålla en 
sedan tidigare attraherad kund. Om kunden anser att företaget inte levererat utlovad produkt eller 
tjänst kan detta leda till att kunden bryter kontakten med företaget. Om detta skulle ske leder det 
sannolikt till att kunden bryter sitt förhållande enligt innebörden av kundrelationens livscykel. Detta 
kan medföra att kunden för första gången avstår från sin tidigare initierade kontakt med företaget 
vilket kan påverka företaget och relationen negativt. Att företaget påverkas negativt kan 
exemplifieras genom att kunden bryter relationen till företaget, vilket sannolikt medför förlorade 
framtida intäkter.83  
 

                                                      
82 Grönroos, C. (1996) Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber-Hermods, Malmö. s. 22-24. 
83 Ibid. 
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Den tredje fasen inom kundrelationens livscykel benämns konsumtionsprocessen. 
Konsumtionsprocessen kan beskrivas genom att det handlar om att få kunden att slutligen använda 
den produkt eller tjänst företaget tillhandahållit i enlighet med tidigare faser. Utifrån ett 
företagarperspektiv anses det viktigt att kunden upplever utlovad produkt enligt tidigare beskrivning 
i den andra fasen, köpprocessen. Inom konsumtionsprocessen handlar det samtidigt om att få 
kunden att uppleva en tillfredsställelse vilket kan resultera i att kundrelationen stärks. Andra möjliga 
fördelar i egenskap av ett resultat baserat på en tillfredsställd kund kan exemplifieras med företagets 
möjlighet till ytterligare köptillfällen. Med ytterligare köptillfällen åsyftas den möjlighet som 
associeras i form av att en nöjd kund rekommenderar en annan vilket kan medföra ytterligare 
initierade kundrelationer. Om en kund samtidigt uppfattar levererad produkt eller tjänst som negativ 
eller otillräcklig kan detta leda till ett för företaget dåligt rykte, uteblivna köptillfällen samt förlorade 
intäkter.84 
   
Ett företag som på ett positivt sätt behandlar sina kundrelationer baserat på faserna inom 
kundrelationens livscykel anses öka möjligheterna till ett långsiktigt värdeskapande förhållande 
mellan företag och kund. Om företaget attraherar, informerar samt levererar enligt utlovade 
premisser anses detta potentiellt resultera i stärkta befintliga kundrelationer, ökad försäljning samt 
nya kundrelationer. Dessa tre faktorer kan leda till att företaget blir mer konkurrenskraftigt genom 
att en mindre andel resurser behöver investeras i redan befintliga och nöjda kunder. Slutligen kan 
detta förhållande leda till att företaget åstadkommer billigare marknadsandelar jämförelsevis sina 
konkurrenter. Billigare marknadsandelar anses vara ett resultat av att företaget behöver investera en 
mindre andel resurser för att attrahera nya kundgrupper.85 

3.2 Sociala medier 

Begreppet sociala medier associeras ofta med de internetbaserade plattformarna Facebook och 
YouTube. Det internetbaserade fenomenet sociala medier anses vara en växande trend i dagens 
samhällen, där ett större antal företag vill synas och interagera med användarna.86 Under slutet av 
2011 hade Facebook 845 miljoner aktiva registrerade medlemmar.87 Detta antal användare anses 
utgöra en plattform för företag att påverka hur nuvarande och nya kunder relaterar till företaget och 
dess produkter. Med aktiv medlem menas att användaren interagerar på Facebook genom sitt 
användarkonto minst en gång per månad.  I Sverige var medlemsantalet på Facebook under mitten 
av 2011 4,2 miljoner användare, vilket motsvarar ungefär 50 procent av Sveriges befolkning.88 På 
videodelningssajten YouTube distribuerades det under början av 2009, tio timmars videomaterial per 
minut.89 YouTube anses därav utgöra en plattform där företag kan kommunicera via exempelvis ljud 
eller video till användarna samt specifika målgrupper. Denna interaktion kan på så sätt skapa 
möjligheter för potentiellt ökad försäljning och effektivisering. Ökad effektivisering kan betyda att 
marknadsföringsmaterial kan spridas på ett billigare och enklare sätt.90  
 
 

                                                      
84 Grönroos, C. (1996) Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber-Hermods, Malmö. s. 22-24. 
85 Ibid. 
86 Kaplan, M. Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social media, Business Horizons, s. 59-68. 
87 Newsroom. Key Facts. Facebook webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22 
(Hämtad 2012-04-09) 
88 Facebook är ett massmedium i Sverige. 2011-06-17. Stampen webbplats. (2011). (Elektronisk). URL: 
http://www.stampen.com/utveckling/omvarldsnyheter/facebook-aer-ett-massmedium-i-sverige/ (Hämtad 2012-04-11)  
89 Kaplan, M. Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social media, Business Horizons, s. 59-68. 
90 Shih, C. (2009) The Facebook Era, Tapping Online Social Networks to Build Better Products, Reach New Audiences, and Sell More Stuff, 
get Abstract, s. 1-5. 
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3.2.1 Bakgrund & definition: sociala medier 

Under inledningen av 1990-talet började fenomenet internet att etablera sig runt om i världen. 
Internet möjliggjorde att företag kunde dela med sig av data, mjukvara, meddelanden och nyheter 
både internt och externt. Med internt menas inom ett företags organisation och externt menas 
kontakten med exempelvis kunder, leverantörer eller andra intressenter som är utanför företagets 
organisation. Fenomenet sociala medier kan återkopplas till Bruce och Susan Abelson som grundade 
det sociala nätverket Open Diary, i slutet av 1990-talet. Open Diary möjliggjorde att 
dagboksförfattare kunde samla sina verk på en och samma internetsida.91 Samtidigt anses Open 
Diary vara en av de första varianterna av sociala medier.92 
 
Innebörden av begreppet sociala medier har utvecklats kontinuerligt vilket bidragit till att 
definitionen blivit annorlunda presenterad över tid.93  En definition om vad sociala medier är, kan 
beskrivas i egenskap av att en organisation tillhandahåller olika verktyg, till exempel 
internetbaserade plattformar som möjliggör interaktion mellan användare. Interaktionen på dessa 
plattformar kan möjliggöra för användarna att kontakta personer med liknande intressen som 
därmed kan skapa värde för användarna.94 Sociala medier kan möjliggöra att ett företags varumärke 
personifieras, genom att företaget engagerar sig i användarnas efterfrågan, intressen och 
sysselsättning. Dessa tre användarrelaterade faktorer kan bidra till att företag anpassar produkter 
och tjänster utifrån användarens egenskaper.95 
 
Sociala medier är plattformar för användargenererat material, genom att användaren bidrar med 
innehållet på plattformarna. Användargenererat material exemplifieras med sociala medier som 
YouTube där användare kan annonsera och kommentera utifrån sina preferenser.96 
Tvåvägskommunikation är i relation till användargenererat innehåll en term som förekommer inom 
ämnet sociala medier. Tvåvägskommunikation kan innebära att en kontakt mellan individ-individ, 
individ-grupp eller grupp-grupp skapas, där användarna för fram sina åsikter.97 Företag som använder 
sociala medier som marknadsföringsverktyg kan låta kommunikationen vandra fritt mellan 
användarna utan interaktion från företaget.98  

3.2.2 De sju byggstenarna inom sociala medier 

Begreppet sociala medier kan beskrivas genom modellen, de sju byggstenarna. Dessa byggstenar kan 
tillsammans underlätta för företag att förstå begreppet sociala medier. Dessa sju byggstenar gör det 
möjligt för företag att förstå hur byggstenarna påverkar olika typer av sociala medier och dess 
funktionalitet. Med funktionalitet menas i vilken utsträckning innebörden av en specifik byggsten är 
användbar och applicerbar inom vissa typer av sociala medier. Modellen skapar möjligheter för 
företag att förstå inom vilken variant av sociala medier som företaget bör investera resurser. Som ett 
resultat av ökad förståelse kan företag investera resurser inom den variant av sociala medier som 

                                                      
91 Kaplan, M. Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social media, Business Horizons, s. 59-68. 
92 Social web. History. Wikipedia webbplats (2012). (Elektronisk). URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_web (Hämtad 2012-05-04) 
93 Kietzmann, J. Hermkens, K. McCarthy, I. Silvestre, B. (2011) Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of 
social media, Business Horizons, 54, s. 241-251. 
94 Ang, L. (2011) Is CSR really a good social media strategy? Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 18, s. 149-
153. 
95 Woodcock, N. Green, A. Starkey, M. (2011) Social CSR as a business strategy, Journal of Database Marketing & Customer Strategy 
Management, 18, s. 50-64. 
96 Steyn, P. Wallström, Å. Pitt, L. (2010) Consumer-generated content and source effects in financial services advertising: An experimental 
study, Journal of Financial Services Marketing, 15, s. 49-61.  
97 Mangold, G. Faulds, D. (2009) Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons, 52, s. 357-365. 
98 Gunelius, S. 10 Laws of Social Media Marketing. 2011-02-16.  Entrepreneur webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: 
http://www.entrepreneur.com/article/218160 (Hämtad 2012-04-10) 
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anses vara anpassad till företagets produkter och tjänster. Byggstenarna är inte beroende av 
varandra och behöver inte vara applicerbara på samtliga varianter av sociala medier.99 I figur 3 
presenteras de specifika byggstenarna enskilt.  
 

 
 

Identitet:  Byggstenen utgör till vilken grad en användare inom olika varianter av sociala 
medier kan avslöja sin identitet. En identitet kan inkludera namn, ålder, kön, yrke, 
geografiskt lokalisering och även information som framställer användaren på ett 
specifikt sätt. Med specifikt åsyftas att användaren kategoriseras individuellt i 
relation till dessa egenskaper.100 

 
Konversation: Byggstenen representerar mängden kommunikation och interaktion som sker 

mellan användarna inom sociala medier. Det kan till exempel vara kontakten 
mellan individ-individ, individ-grupp eller grupp-grupp. Kommunikation och 
interaktion handlar oftast om att individer eller grupper uttrycker åsikter, sprider 
budskap och samverkar med andra användare.101 

 
Spridning: Byggstenen innefattar mängden användargenererat innehåll som sprids, 

vidarebefordras, tas emot samt interageras mellan användarna inom sociala 
medier. Innehållet kan bestå av text, bilder, video eller ljud.102  

 
Närvaro: Byggstenen utgör till vilken grad användaren delar sin nuvarande geografiska 

position och status. Denna närvarouppdatering möjliggör för andra användare att 
ta del av den geografiska position och status en annan användare delger.103 

 
Relationer: Byggstenen representerar i vilken omfattning två eller fler användare kan 

associera till exempelvis varandras intressen eller åsikter. Denna association kan 
resultera i att användarna kommunicerar och delar information mellan 
varandra.104 

                                                      
99 Kietzmann, J. Hermkens, K. McCarthy, I. Silvestre, B. (2011) Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of 
social media, Business Horizons, 54, s. 241-251. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
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Rykte: Byggstenen innefattar hur användare uppfattar och utvärderar varandra inom 

olika sociala medier. Ett annat uttryck för termen rykte är begreppet word-of-
mouth105. Se rubrik: 3.2.4 Potentiella möjligheter med sociala medier för 
definitionen av word-of-mouth. På YouTube kan detta illustreras genom 
användarnas publicerade videoklipp, betyg och recensioner samt på Facebook 
genom användargenererat innehåll.106  

 
Grupper: Byggstenen beskriver till vilken grad användare kan forma olika grupper, 

bestående av användare som känner samhörighet till denna grupp. På Facebook 
kan dessa grupper vara officiella eller inofficiella. Med officiell menas sådana 
grupper där innehållet är tillgängligt för samtliga användare. Inofficiell kan 
beskrivas som grupper där innehållet är reserverat för gruppens specifika 
användare.107 

3.2.3 De sju byggstenarna: applicerade på Facebook & YouTube 

Enligt figur 4 kan olika typer av sociala medier vara mer fokuserade på en specifik byggsten 
jämförelsevis andra. Facebook fokuserar exempelvis på byggstenen relationer medan YouTube 
fokuserar på byggstenen spridning. Vissa av dagens sociala medier fokuserar exempelvis på tre till 
fyra olika byggstenar istället för på endast en specifik byggsten.108 Byggstenarna i figur 4 kan 
illustrera förhållandet till hur sociala medier som exempelvis Facebook och YouTube anses vara 
applicerade. Mörkblå färg indikerar att byggstenen har större betydelse i jämförelse med ljusblå 
inom den specifika varianten av sociala medier som analyserats.109 Med betydelse avses 
plattformens specifika värde för hur användaren kan tillgodose sig de egenskaper en specifik variant 
av sociala medier innehåller. Detta kan exemplifieras med att en användare på Facebook samt 
YouTube är medlem med syfte att skapa och stärka relationer samt sprida användargenererat 
material.  
 

 

                                                      
105 Mangold, W. Faulds, D. (2009) Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons 52, s. 357-365. 
106 Kietzmann, J. Hermkens, K. McCarthy, I. Silvestre, B. (2011) Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of 
social media, Business Horizons, 54, s. 241-251. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 



Att stärka kundrelationer genom sociala medier: Ikano Bostad 
Lansryd, C. Starck, K. Åkergren, M. 2012 

18 
 

3.2.4 Potentiella möjligheter med sociala medier 

Sociala medier kan öppna upp en helt ny värld för företag att interagera, kommunicera och 
marknadsföra sitt företag och varumärket mot nya och befintliga kunder.110 Sociala medier kan 
möjliggöra att företagets varumärke utvidgas och exponeras för användaren. Till exempel kan ett 
företag skapa en Facebook-grupp med företagets varumärkesprofil. Facebook-gruppen kan vara ett 
sätt för företaget att interagera med användarna samt påverka uppfattningen om företaget till en 
relativt låg kostnad.111 När företagets engagemang inom sociala medier växer kan det innebära att 
kostnaderna ökar för att upprätthålla och kontinuerligt utveckla innehållet på de sociala medierna.112 
Potentiella idéer och innovationer som gruppmedlemmarna kommunicerar till företaget kan 
resultera i nya produkter. Denna kommunikation kan leda till kostnadseffektivitet då företaget inte 
behöver investera resurser i samma utsträckning relaterat till kontakten med kund.113 Med en 
Facebook-grupp har företag möjlighet att kommunicera med användaren i realtid vilket kan göra att 
användaren upplever interaktionen mer personlig, engagerad och involverande jämförelsevis 
traditionell kundkontakt genom telefon eller e-post.114 Användandet av sociala medier kan leda till 
att företaget stärker sin position på marknaden genom spridning av positiv word-of-mouth115. Positiv 
word-of-mouth innebär att användarna verbalt eller skriftligt kommunicerar positiva åsikter om 
företagets produkter till andra användare eller kunder.116 Positiv word-of-mouth anses vara ett av 
företagens starkaste marknadsföringsverktyg.117  

3.2.5 Potentiella risker med sociala medier 

Det som i dagsläget är aktuellt på en variant av en social media kan vara exkluderat eller på annat 
sätt inaktuellt nästkommande dag. Detta förhållande är något som speglar de risker som kan 
förekomma när företag använder sig av sociala medier.118 Exempel på detta kan vara att sociala 
medier som Facebook riskerar att bli omoderna. Med omodernt menas att användarna förlorar 
intresset och byter till sociala medier som uppfattas nyare. När sociala medier blir omoderna kan 
företaget förlora användare vilket kan leda till att företagets varumärke försämras på sikt. Sociala 
medier som Facebook och YouTube är likt andra företag oftast beroende av finansiella resurser. Ett 
uteblivande av intäkter kan innebära att plattformarna Facebook och YouTube går i konkurs vilket i 
sin tur leder till att användarna förlorar möjlighet att interagera med varandra.119 En ytterligare 
faktor företag bör ta i beaktande är den mängd resurser, exempelvis tid och personal som krävs för 
att underhålla den sociala plattformen. Andra risker med sociala medier kan vara att användare 
minskar sitt intresse om företaget exempelvis inte kontinuerligt uppdaterar eller interagerar 
tillräckligt med användarna på sin Facebook-sida eller YouTube-kanal. Företag bör därför välja ut 
relevant och intressant innehåll att presentera inom företagets sociala medier. Innehållet anses 

                                                      
110 Askool, S. Nakata, K. (2011) A conceptual model for acceptance of social CRM systems based on a scoping study, AI & Society, Springer, 
26, s. 205-220. 
111 Kaplan, M. Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social media, Business Horizons, s. 59-68. 
112 Woodcock, N. Broomfield, N. Downer, G. Starkey, M. (2010) The evolving data architecture of social customer relationship management, 
Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 12, s. 249-266. 
113 Huston, L. Sakkab, N. (2006) Connect and develop: inside Procter and Gamble’s new model for innovation, Harvard Business Review, 84, 
s. 58-66. 
114 Woodcock, N. Broomfield, N. Downer, G. Starkey, M. (2010) The evolving data architecture of social customer relationship management, 
Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 12, s. 249-266. 
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viktigt för företaget då användaren kan få anledning till att besöka eller interagera inom företagets 
sociala medier då användaren attraheras av ett specifikt innehåll.120 Specifikt innehåll kan 
exemplifieras med att företag presenterar erbjudanden, i form av rabatter som användaren anser 
som attraktivt. 
 
Sociala medier handlar ofta om tvåvägskommunikation vilket betyder att det är kontakten mellan 
företag och användare som står i fokus. Om detta förhållande missbrukas kan det leda till att 
användarna negativt påverkar innehållet på exempelvis ett företags Facebook-sida vilket följaktligen 
kan resultera i förlorad försäljning av produkter eller tjänster.121 Sociala medier och negativ word-of-
mouth kan leda till att företaget förlorar kontrollen över innehållet i form av den attityd som uttrycks 
av användarna.122 Företag bör därför kontrollera innehållet och säkerställa att användarna befinner 
sig i en positiv miljö.123 För att en positiv miljö skall bli möjlig är det viktigt att företag tar till sig av 
användargenererad kritik samt ger ärliga svar som är tillhandahållna på ett personligt sätt, då det 
annars finns en risk att användaren känner sig som en i mängden.124,125 Det bör även nämnas att en 
mindre andel av användarna anses interagera aktivt genom att tillföra nytt material på exempelvis en 
Facebook-sida. Denna låga andel aktiva användare kan utgöra en risk för företag engagerade inom 
sociala medier, då företag inte uppnår den mängd interaktion som var målet med den sociala 
plattformen.126  

3.3 Sambandet mellan kundrelationer & sociala medier: Sociala kundrelationer 

En benämning av kombinationen gällande de båda områdena sociala medier och kundrelationer är 
begreppet Social Customer Relationship Management127. Detta begrepp översatt till svenska, kan 
tolkas som sociala kundrelationer. Sociala kundrelationer kan definieras som ett verktyg företag kan 
använda för att öka och effektivisera interaktionen med kunderna samt stärka kundrelationer.128 
Företaget kan interagera med kunderna på ett mer personligt plan för att på så sätt ha möjlighet att 
skapa en starkare långsiktig relation.129 Företag kan samtidigt anpassa sitt presenterade innehåll och 
påverka diskussionen så att det stämmer överens med företagets mål och vision. En metod för att 
anpassa innehållet i de sociala medier som företaget använder sig av, kan vara att samla kunder med 
gemensamma intressen. Dessa intressen kan exemplifieras med ett skapade av en Facebook-grupp 
för kunder som är intresserande av att köpa bostadsrätter i relation till uppsatsens primära 
målgrupp, Ikano Bostad. Företag kan samtidigt använda sociala medier för att ge kunderna möjlighet 
att lämna kommentarer och feedback i form av kritik, beröm och förslag till förbättring. Kunder kan 
få en stärkt relation till företaget och dess produkter om de har möjlighet att vara med och påverka 
detta förhållande.130 
 

                                                      
120 Kaplan, M. Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social media, Business Horizons, s. 59-68. 
121 Ibid. 
122 Mangold, W. Faulds, D. (2009) Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons 52, s. 357-365. 
123 Woodcock, N. Broomfield, N. Downer, G. Starkey, M. (2010) The evolving data architecture of social customer relationship management, 
Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 12, s. 249-266. 
124 Ibid. 
125 Kaplan, M. Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social media, Business Horizons, s. 59-68. 
126 Woodcock, N. Green, A. Starkey, M. (2011) Social CSR as a business strategy, Journal of Database Marketing & Customer Strategy 
Management, 18, s. 50-64. 
127 Ibid. 
128 What is "social" CRM anyway? Michael Fauscette webbplats. (2009). (Elektronisk). URL: 
http://www.mfauscette.com/software_technology_partn/2009/01/what-is-social-crm-anyway.html (Hämtad 2012-04-16) 
129 Woodcock, N. Green, A. Starkey, M. (2011) Social CSR as a business strategy, Journal of Database Marketing & Customer Strategy 
Management, 18, s. 50-64. 
130 Mangold, W. Faulds, D. (2009) Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons, 52, s. 357-365. 
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En annan metod för att stärka kundrelationer genom sociala medier kan vara att företaget anpassar 
informationen till företagets nya eller befintliga kunder. Detta kan möjliggöra att kunderna känner sig 
benägna att dela med sig av erfarenheter gällande företaget och dess produkter, då de anser sig 
inneha kunskap om detta. Kunder har även en tendens att sprida information som de finner 
intressant och är känslomässigt involverade i. Denna information kan göra att företaget bör vara 
kreativt, innovativt och kontinuerligt förnya samt utveckla varianterna av sociala medier. Företag kan 
till exempel skapa en spännande och intresseväckande video på YouTube eller tävling på Facebook. 
Dessa kommunikationsmetoder kan bidra till att kunderna sprider företagets budskap vidare.131 
Avslutningsvis behandlar sociala kundrelationer förhållandet mellan människor och företag med 
kundrelationen i fokus. Genom användandet av sociala medier kan företag främja, skapa och bevara 
detta förhållande. Om detta förhållande misskrediteras kan det leda till en mindre sannolikhet för 
företaget att etablera långsiktiga kundrelationer.132  
 
Att föra samman teorier och modeller baserade på uppsatsens två huvudområden, kundrelationer 
och sociala medier kan samtidigt leda till att begreppet sociala kundrelationer får ny innebörd. 
Samspelet mellan kundrelationer och sociala medier kan tolkas som att dessa två områden till viss 
del har en överlappande och parallell innebörd. Det kan anses som att studieområdena behandlar 
likartade områden relaterade till kommunikation, relation, interaktion samt marknadsföring. 
Samspelet mellan studieområdena illustreras genom figur 5.  
 

 
  

                                                      
131 Mangold, W. Faulds, D. (2009) Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons, 52, s. 357-365. 
132 Woodcock, N. Green, A. Starkey, M. (2011) Social CSR as a business strategy, Journal of Database Marketing & Customer Strategy 
Management, 18, s. 50-64. 
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4 Intervjuresultat & en branschspecifik jämförelse 

Inom detta kapitel presenteras intervjuresultat från respondenterna på Ikano Bostad. Slutligen 
presenteras en branschspecifik jämförelse gällande användandet av sociala medier baserad på 
företag som ansågs konkurrera med Ikano Bostad. 

4.1 Ikano Bostad & intervjuresultat 

Nedanstående information har uteslutande inhämtats från genomförda intervjuer med utvalda 
respondenter hos Ikano Bostad den 19 april 2012. Se rubrik: 2.5 Motivering av intervjupersoner för 
en presentation av respondenterna. Referering av intervjuresultat under rubrikerna 4.1.1 till 4.1.3 är 
löpande presenterade genom användandet av respondenternas efternamn.  

4.1.1 Kundrelationer: ett intervjuresultat 

Respondenterna beskrev begreppet kundrelationer baserat på vad de personligen ansåg vara 
grunderna i en relation samt hur de ansåg att Ikano Bostad skapar samt underhåller kundrelationer. 
Oldsberg menade att en kundrelation är ett förhållande baserat på den personliga processen mellan 
två personer. Denna process benämnde Oldsberg som en ”leveransprocess” och beskrev vidare detta 
förhållande som en relation där fokus ligger i själva åtagandet. Detta åtagande benämnde Oldsberg 
som vikten av att leverera en produkt enligt avtalat utförande och innehåll. Samtidigt benämnde 
Kolbe vikten av den kontinuerliga kontakten med kunderna och att företaget skall bibehålla 
kundernas intressen sett under hela relationsprocessen. Starten av denna process beskrev Kolbe som 
den första kontakt Ikano Bostad innehar med kunden. Kolbe exemplifierade den första 
kundkontakten mellan företaget och kunden genom att kommunikationen kan ske via e-post eller 
telefon med syfte att få kunden intresserad av Ikano Bostads produkter. Venström beskrev att en 
kundrelation består av olika faser i en process, där Ikano Bostad fokuserar på att få den första 
kontakten mellan företaget och kunden att bli så tillfredställande som möjligt. Denna första kontakt 
ansåg Venström vara den första av flera faser i en process med företaget. Vidare beskrev Venström 
begreppet kundrelation som att det handlar om att gå från en envägskommunikation i form av 
marknadsföring genom reklam till att direkt kommunicera och interagera med en ny eller befintlig 
kund. Venström beskrev en direkt kommunikation, där Ikano Bostad fokuserar på att interagera och 
utbyta information som kan resultera i en långsiktig kundrelation. Vidare beskrev de tre 
respondenterna sin syn på hur Ikano Bostad arbetar med hanteringen av kundrelationer samt hur 
företaget såg på processen att få en intresserad kund att slutligen köpa en nyproducerad bostadsrätt. 
Venström beskrev denna process som att Ikano Bostad ämnar interagera med kunden på lång sikt. 
Venström beskrev uttrycket lång sikt genom att exemplifiera med det första steget som berör 
kontakten mellan kund och Ikano Bostad.  Den första kontakten förklarade Venström med att kunden 
varit inne på företagets hemsida och lämnat en intresseanmälan på ett specifikt bostadsrättsprojekt 
och på så sätt påvisat ett intresse och engagemang till att i framtiden potentiellt göra en affär med 
Ikano Bostad.  
 
Den andra fasen relaterat till processen i en kundrelation beskrev Oldsberg genom att Ikano Bostad 
fokuserar på att underhålla en redan etablerad kundkontakt. Att underhålla en kundkontakt kan 
enligt Oldsberg liknas med att Ikano Bostad arbetar för att få kunden att känna förtroende för 
företaget genom en rad olika metoder. Dessa metoder skildrade Oldsberg genom att det för Ikano 
Bostad handlar om att kontinuerligt informera kunden om vad som försiggår i ett specifikt 
bostadsrättsprojekt. Att delge kunden en uppdatering samt återkoppling ansåg Oldsberg vara viktigt 
då de flesta kunderna är intresserade och engagerade i hur sitt specifika bostadsrättsprojekt 
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utvecklas. Kolbe ansåg att den andra fasen i en kundrelation handlar i stor omfattning om att delge 
information till den kund som påvisat intresse och är nära ett köp av ny bostadsrätt. Venström ansåg 
samtidigt att det under den andra fasen handlar om att interaktionen med kunden blir viktigare. 
Venström exemplifierade detta genom att personalen på Ikano Bostad interagerar mer personligt 
med kunden. Venström beskrev samtidigt att den kundrelation som upplevt den första samt andra 
fasen kan utvecklas till en tredje fas där Ikano Bostad fokuserar på kontakten mellan företaget och en 
slutgiltig köpare av en ny bostadsrätt. 
 
Kolbe beskrev den tredje fasen som efterfasen av en kundrelation, där Ikano Bostad fokuserar på att 
få kunden att bli så nöjd som möjligt med köpet av sin nya bostadsrätt. Kolbe framställde detta 
förhållande som viktigt och exemplifierade med att Ikano Bostad två veckor efter kundens tillträde 
till bostadsrätten kontaktas för att undersöka om kunden är nöjd. Oldsberg beskrev den tredje fasen 
genom Ikano Bostads vidare kontakt med sina kunder. Oldsberg redogjorde för att Ikano Bostad 
parallellt med interaktionen två veckor efter tillträde också kontaktar kunderna per post. Denna 
interaktion benämnde Oldsberg som en så kallad ”Nöjdkund-undersökning”. Oldsberg beskrev syftet 
med denna undersökning genom att det för Ikano Bostad handlar om att ta reda på kundens 
uppfattningar om köpet av en ny bostadsrätt. Vidare motiverade Oldsberg undersökningen med att 
Ikano Bostad kan uppfatta missnöje hos kunden och därmed förbättra relationen till kunden. 
Oldsberg redogjorde för att fokus ligger i den samlade processen, från första kundkontakt till ett 
slutgiltigt köp samt boende i bostadsrätt. 

4.1.2 Sociala medier: ett intervjuresultat 

Venström beskrev sociala medier som ”en kanal, eller ett forum där användare kan utbyta tankar 
med varandra”. Oldsberg menade att sociala medier kan användas som ett verktyg för att utbyta 
information som kan möjliggöra för Ikano Bostad att känna tillhörighet med nya eller befintliga 
kunder. Oldsberg ansåg vidare att sociala medier är en plattform där användare kan yttra sig fritt. 
Oldsberg beskrev att olika varianter av sociala medier kan påvisa transparens i form av att det kan bli 
komplicerat för företag att undanhålla användarnas åsikter om företaget. Venström ansåg att Ikano 
Bostads användande av sociala medier var nästintill obefintligt med undantag för de videoklipp som 
fanns publicerade på YouTube. Kommunikationen via YouTube beskrev Venström som begränsad 
sett till antalet interaktioner. Venström beskrev Ikano Bostads användande av YouTube med 
motiveringen att det är en enkel, smidig och gratis plattform för företaget att lagra data på. 
Venström menade att sociala medier är en internetrelaterad trend och att Ikano Bostad ”skall ut på 
sociala medier, det finns ingen återvändo”. Oldsberg påpekade att det fanns strategier för hur Ikano 
Bostad skall engagera sig i olika varianter av sociala medier med syfte att företaget skall ”vara med 
där det händer”. Oldsberg ansåg att sociala medier kan göra Ikano Bostad mer transparant samtidigt 
som företaget får ytterligare information om sina kunders åsikter och efterfrågan. Venström 
påpekade vikten av att det måste finnas redaktörer och resurser för att kunna interagera med 
användarna inom sociala medier. Venström menade samtidigt att interaktionen skall bestå i en så 
kort ledtid som möjligt mellan användarna och Ikano Bostad. Den korta ledtidens syfte är att minska 
sannolikheten för missnöjda användare vilket kan resultera i en sämre kundrelation mellan Ikano 
Bostad och kunden. Kolbe associerade begreppet sociala medier till de två varianterna YouTube samt 
Facebook.  
 
Respondenterna ansåg att de viktigaste faktorerna gällande sociala medier var att användaren skall 
kunna sprida information, kommunicera och interagera mellan varandra och företaget. 
Respondenterna påpekade att användaren skall kunna skapa en relation till ett företag genom att gå 
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med i till exempel en Facebook-grupp som är associerad med det specifika företaget. Samtliga 
respondenter ansåg det mindre viktigt för Ikano Bostad att kunna se användarnas identitet, 
geografiska position eller status. Venström menade att det svåraste med användandet av sociala 
medier för Ikano Bostad kan vara att behålla användarnas intresse. För att bevara användarnas 
intresse för Ikano Bostad bör företaget enligt Venström satsa på att erbjuda användarna något i 
gengäld mot att de är aktiva på företagets varianter av sociala medier. Att behålla användarnas 
uppmärksamhet på sociala medier exemplifierade Venström med att Ikano Bostad bör tillhandahålla 
tävlingar eller erbjudanden. Venström ansåg att dessa tävlingar eller erbjudanden bör vara 
relaterade till användarnas intressen parallellt med Ikano Bostads produkterbjudanden. 

4.1.3 Sambandet mellan kundrelationer & sociala medier: ett intervjuresultat 

Enligt Venström fanns det nästintill enbart positiva aspekter med användandet av sociala medier när 
det kom till stärkandet av kundrelationer. En positiv aspekt ansåg Venström vara möjligheten att för 
Ikano Bostad interagera med företagets specifika målgrupper. Venström ansåg samtidigt positiva 
aspekter i att det är användaren och inte Ikano Bostad som skapar värde genom det genererade 
innehållet på den sociala plattformen. För att detta värde skall möjliggöras poängterade Venström 
vikten av att anpassa innehållet som företaget publicerar till en användarvänlig nivå. Venström 
beskrev användarvänligt material genom att det kan engagera användarna mer på djupet jämfört 
med att endast använda sociala medier som en marknadsföringskanal. Venström beskrev andra 
fördelar med sociala medier genom att Ikano Bostad kan skapa sig en klarare uppfattning om 
användarnas preferenser. Oldsberg ansåg att det fanns ett flertal positiva aspekter i och med 
användandet av sociala medier när det kom till att stärka företagets kundrelationer. Oldsberg 
förklarade vidare att sociala medier på ett enkelt och snabbt sätt möjliggör för Ikano Bostad att ta del 
av användarnas preferenser. Oldsberg ansåg samtidigt att sociala medier kan ge företaget möjlighet 
att åtgärda negativ word-of-mouth genom att påverka samt vända användarnas negativa åsikter till 
Ikano Bostads fördel. Enligt Kolbe kan användandet av sociala medier vara något positivt då det 
ansågs underlätta kommunikationen med kunderna. Kolbe ansåg att tid skulle sparas då 
interaktionen med varje enskild kund istället kan underlättas genom att andra användare kan ta del 
av Ikano Bostads tidigare kommunicerade svar. Att underlätta kommunikationen beskrev Kolbe 
genom att Ikano Bostad på detta sätt inte behöver meddela likartade svar till flera användare. Kolbe 
ansåg att Ikano Bostad på detta sätt kan effektivisera kommunikationen då flertalet användare får 
tillgång till information samtidigt. Enligt Venström är de potentiella riskerna med sociala medier till 
antalet få. Enligt Venström kan en risk innebära att Ikano Bostad inte har möjligheten att underhålla 
de sociala medierna på ett effektivt sätt då företaget inte har rätt mängd resurser. Venström ansåg 
att denna risk kan leda till negativ word-of-mouth, vilket på sikt kan vara olyckligt för företaget. Kolbe 
ansåg samtidigt att sociala medier kan leda till negativ publicitet, vilket kan vara förödande för ett 
företag likt Ikano Bostad. Oldsberg poängterade vikten av att företaget skall inneha resurser för att 
kunna besvara användarnas åsikter. Oldsberg ansåg att om inte detta utförs på ett korrekt sätt kan 
kunderna få en uppfattning om att Ikano Bostad är ett oseriöst företag.  
  
Enligt Venström och Oldsberg bör Ikano Bostad satsa på ett ytterligare användande av sociala 
medier, eftersom de ansåg att fördelarna med användandet av sociala medier överskred de negativa 
aspekterna. Oldsberg ansåg att Ikano Bostad genom användandet av sociala medier kan få bättre 
kontakt med kunderna. Oldsberg ansåg att användandet av sociala medier ökar öppenheten till 
kunden samt att företaget erbjuds möjlighet att dra kunskap av kundens åsikter. Dessa åsikter ansåg 
Oldsberg potentiellt göra det enklare för Ikano Bostad att göra kunden nöjdare på sikt. Kolbe var 
skeptisk till Ikano Bostads införande av sociala medier när det kommer till hanteringen av 
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kundrelationer i dagsläget. Kolbe ansåg att ett införande av sociala medier när det kommer till 
hantering av kundrelationer kan utelämna frihet till kunden. Denna frihet beskrev Kolbe genom att 
materialet på de olika varianterna av sociala medier kan bli svårkontrollerade för Ikano Bostad. Kolbe 
ansåg samtidigt att företaget kan använda sociala medier i framtiden med syfte att stärka Ikano 
Bostad kundrelationer. Oldsberg ansåg att sociala medier kan bidra till en närmare kundkontakt och 
att Ikano Bostad får kunskap om sin målgrupp. Kolbe menade att interaktionen genom sociala medier 
kan bidra positivt i förhållande till kundrelationer genom att ”nya kunder lyssnar och litar hellre på 
gamla kunder än företaget”. Venström ansåg att sociala medier kan vara en marknadsföringskanal 
för Ikano Bostad där kunderna på ett enklare sätt erhåller kunskap om Ikano Bostad och företags 
produkter. 

4.2 Branschspecifik jämförelse: användandet av sociala medier 

Med koppling till uppsatsens syfte samt att bredda läsarens perspektiv gällande 
bostadsrättsrelaterade företag och dess användande av sociala medier presenteras nedan exempel 
på fyra identifierade konkurrenter till Ikano Bostad, se figur 6. De företag Ikano Bostad identifierade 
som konkurrenter var företagen JM133, NCC134, Peab-bostad135 samt Skanska-bostad136. I figur 6 
redovisas de konkurrenternas engagemang inom olika varianter av sociala medier, Facebook och 
YouTube. Jämförelsen har inte tagit hänsyn till om företagen är engagerade inom andra varianter av 
sociala medier. Att i figuren inneha en grön markering innebär att företaget är aktivt inom respektive 
social media. Att vara aktiv beskrivs genom att företaget har en sida eller kanal på vald social media, 
där videoklipp, bilder, text eller ljudstycken finns presenterade. Gul markering påvisar att företaget 
har en sida eller kanal, men inte är aktiva enligt ovan nämnda kriterier. Slutligen indikerar en röd 
markering att företaget inte använder någon av de två nämnda varianterna av sociala medier.  
 

 
 
  

                                                      
133 Kort om JM. Verksamheten. JM webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.jm.se/Templates/TwoColumnPage.aspx?id=3578 
(Hämtad 2012-05-31) 
134 Vi utvecklar och bygger bostäder. NCC webbplats. (2008-2012). (Elektronisk). URL: http://www.ncc.se/sv/Byggnader/Bostadshus/ 
(Hämtad 2012-04-10) 
135 Bostäder. Peab-bostad webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.peab.se/Produkter-tjanster/Bostader/ (Hämtad 2012-05-31) 
136 Bostadsutveckling. Så jobbar vi. Skanska-bostad webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: http://www.skanska.se/sv/Om-
Skanska/Verksamheten-i-Sverige/Bostadsutveckling/ (Hämtad 2012-05-31) 
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5 Analys av studieområden & intervjuresultat 

Under detta avsnitt presenteras en analys av sambandet mellan uppsatsens teoridel och inhämtad 
empirisk data. Analysen baserades på inhämtad data från respondenterna på Ikano Bostad, en 
branschspecifik jämförelse samt uppsatsens två huvudområden kundrelationer och sociala medier. I 
analysen likställs respondenternas svar med Ikano Bostads syn på uppsatsens studieområde.   

5.1 Kundrelationer & Ikano Bostad 

Ikano Bostad ansåg det som viktigt att bevara en långsiktig samt tillfredsställande kontakt med 
kunderna. Innebörden av en kundkontakt beskrev Ikano Bostad genom att exemplifiera med 
företagets kontinuerliga engagemang och kommunikation med befintliga samt nya kunder. Parallellt 
med studieområdet kundrelationer samt begreppet relationsmarknadsföring137 hanterade Ikano 
Bostad sina kundrelationer på det totala antalet kontakter med kunden. I enligt med kundrelationens 
livscykel138 redogjorde Ikano Bostad för att företagets kundkontakter är uppbyggda enligt tre olika 
faser. Inom kundrelations livscykels namnges de tre faserna som initialskede, köp- samt 
konsumtionsprocess. Begreppet kundrelationens livscykel framställer hur ett företag hanterar en 
kundkontakt, där fokus ligger på graden av interaktion inom dessa tre faser.139 Ikano Bostads kontakt 
med befintliga och nya kunder var baserat på vilken av de tre faserna inom företagets 
kundrelationsprocess de befann sig i. Ikano Bostad beskrev den första kundkontakten som viktig med 
syfte att attrahera kundens intresse för företagets produkter. Ikano Bostad redogjorde för den andra 
samt tredje fasen genom att betona vikten av fortsatt interaktion med kunden. Denna interaktion 
och engagemang ansåg Ikano Bostad som betydelsefull sett under samtliga tre faser i 
kundrelationsprocessen. Graden av interaktion mellan kund och Ikano Bostad har kopplats samman 
med begreppet relationsmarknadsföring140. Sambandet mellan relationsmarknadsföring och Ikano 
Bostads hanterande av kundrelationer bedömdes som hög då företaget påvisade ett högt 
engagemang med sina kunder.  
 
Ikano Bostad bemötte sina kunder genom envägskommunikation i form av exempelvis reklam. Denna 
typ av envägskommunikation har parallelliserats med begreppet one-to-one141 där Ikano Bostad 
ansåg att denna marknadsföringsmetod kan vara ett steg i den första kontakten med en potentiell 
kund. Detta påvisades genom att den första kontakten med kund inte nödvändigtvis behövde 
karaktäriseras likt en tvåvägskommunikation för att den skulle identifieras som viktig och betydande 
för Ikano Bostad. Det identifierades ett samband mellan Ikano Bostads kommunikation med 
kunderna och innebörden av begreppet one-to-one. Samtidigt påvisades ett lågt samband mellan 
begreppet many-to-many142 och Ikano Bostads kommunikation. Detta motiverades med att företaget 
i en mindre utsträckning använde sig av den nätverksbaserade marknadsföringsmetoden, many-to-
many. I enlighet med innebörden av begreppet many-to-many framkom det samtidigt att Ikano 
Bostad endast använde sig av en specifik variant av sociala medier, YouTube. Ikano Bostads 
förhållandevis låga användande av sociala medier tolkades som negativt, vilket exemplifierades med 
företagets åsikt om sannolikheten för uteblivna kundkontakter. Med negativt åsyftas att Ikano 
Bostad kan förlora möjligheten till nya kundkontakter som ett resultat av att företaget inte använder 

                                                      
137 Grönroos, C. (2011) A service perspective on business relationships: The value creation, interaction and marketing interface, Industrial 
Marketing Management, 40, s. 240-247. 
138 Grönroos, C. (1996) Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber-Hermods, Malmö. s. 20-24. 
139 Ibid. 
140 Gummesson, E. (1996) Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. Liber-Hermods, Malmö. s. 17. 
141 Gummesson, E. (2004) Many-to-Many Marketing: Från One-to-One till Many-to-Many i nätverksekonomins marknadsföring. Liber-
Ekonomi, Malmö. s. 13-15. 
142 Ibid. s. 14. 
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sig av tvåvägskommunikation genom sociala medier. Ikano Bostad redogör för att företaget inte 
nödvändigtvis behöver använda sociala medier med syfte att stärka kundrelationer. Detta förklaras 
vidare med att Ikano Bostad har varit verksamt utan att företaget engagerat sig inom sociala medier, 
med undantag för företagets relativt låga engagemang via YouTube. Detta låga användande av 
sociala medier kan kopplas samman med potentiella risker, exempelvis genom att negativ word-of-
mouth kan spridas utan att Ikano Bostad kan interagera.143 
 
Vid applicering och jämförelse mellan Ikano Bostads hantering av kundkontakter och begreppet 
kundrelationens livscykel framkom ett samband. Detta samband exemplifierade Ikano Bostad genom 
företagets användande av olika metoder med syfte att skapa samt stärka kundrelationer. Ikano 
Bostads hanterande av kundrelationer sker genom att företaget initierar en första kontakt, vilket kan 
kopplas samman med begreppet kundrelationens livscykel, initialskede. Ikano Bostad redogjorde 
vidare att de sedan underhåller denna påbörjade relation och följaktligen interagerar med kunden, 
vilket kan kopplas samman med kundrelationens livscykel och faserna: köp- samt 
konsumtionsprocess. Ikano Bostads engagemang baserades på företagets grad av interaktion med 
kunderna samt vad företaget ansåg som viktigt med syfte att skapa och stärka långsiktiga 
kundrelationer. Ikano Bostad är ett företag med kunskap, resurser och engagemang, dessa faktorer 
ökar sannolikheten för ett effektivt hanterande av kundrelationer. Att effektivt hantera 
kundrelationer kan för Ikano Bostad betyda att företaget lyckas attrahera, underhålla samt bygga 
långsiktiga och värdeskapande kundrelationer.144 
 
Analysen inom rubrik: 5.1 Kundrelationer & Ikano Bostad har påvisat ett samband mellan Ikano 
Bostads hanterande av kundrelationer och de fyra begreppen: kundrelationens livscykel, one-to-one, 
many-to-many och relationsmarknadsföring. Ikano Bostads samband med begreppen 
kundrelationens livscykel, one-to-one samt relationsmarknadsföring tolkades som högt. Samtidigt 
tolkades sambandet mellan Ikano Bostad och begreppet many-to-many i relation till användandet av 
sociala medier som lågt. En presentation av uppsatsens analys gällande sambandet mellan Ikano 
Bostads hanterande av kunder och studieområdet kundrelationer redovisas i figur 7. 
 

 

                                                      
143 Mangold, W. Faulds, D. (2009) Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons 52, s. 357-365 
144 Grönroos, C. (1996) Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber-Hermods, Malmö. s. 22-24. 
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5.2 Sociala medier & Ikano Bostad 

Ikano Bostads användande av sociala medier var nästintill obefintligt och baserades på ett relativt 
lågt interagerande genom företagets användande av YouTube. Detta medförde att denna del av 
analysen fokuserade på att undersöka hur Ikano Bostad kan använda sociala medier, med syfte att 
stärka kundrelationer.  
 
Ikano Bostad ansåg att sociala medier kan vara en kanal för företaget att fritt utbyta åsikter, 
information och intressen med användare som innehar likartade preferenser. Med koppling till 
begrepp inom studieområdet sociala medier påvisades ett samband mellan Ikano Bostad och 
möjligheten att interagera med användare som har likartade preferenser.145 Ett införande av sociala 
medier kan bidra till ökad kommunikation, interaktion och marknadsföring mot Ikano Bostads 
målgrupper.146 Ikano Bostad påtalade att företaget vill öka sannolikheten för interaktion med kunder. 
Denna interaktion kan sammankopplas med innebörden av begreppet positiv word-of-mouth, vilket 
kan leda till att företaget stärker sin marknadsposition.147 Sociala medier kan samtidigt bidra till att 
öka försäljning samt effektivisera spridandet av ett företags varumärke.148 Sociala medier kan vara 
ett verktyg för företag att utvidga och exponera varumärket gentemot användare till en relativt låg 
kostnad.149  Ikano Bostad instämde med resonemanget och uppfattade många fördelar med ett 
potentiellt införande av sociala medier. Ikano Bostad ansåg att användandet av sociala medier kan 
möjliggöra interaktion med användare och stärka företagets varumärke. Sociala medier kan skapa 
möjlighet för företag att interagera med användare mer personligt samt visa att företagen är 
engagerande och involverade gentemot sina kunder.150 Ikano Bostad ansåg i enlighet med 
innebörden av begreppet sociala medier att ett sådant användande är en metod för företag att få 
kontakt och känna tillhörighet till kunderna.  
 
Ikano Bostads relativt låga användande av sociala medier kan jämföras med de fyra konkurrenterna 
JM, Peab-bostad, Skanska-bostad samt NCC. Det framkom att två av dessa fyra konkurrenter hade en 
Facebook-sida eller YouTube-kanal, dock med relativt låg aktivitet. Låg respektive hög aktivitet skall 
beaktas i relation till presentationen under rubrik 4.2 Branschspecifik jämförelse: användandet av 
sociala medier. Det framkom att JM aktivt använde och engagerade sig inom de två plattformarna 
vilket potentiellt möjliggjorde konkurrensfördelar för företaget.151 
 
Ikano Bostad ansåg att bevarandet av användarnas intressen är en svårighet relaterat till 
användandet av sociala medier. Sociala medier medför en risk att endast en förhållandevis låg andel 
av antalet användare aktivt interagerar genom att tillföra nytt material på ett företags variant av 
sociala medier.152 För att motverka denna effekt ansåg Ikano Bostad att en hög grad av interaktion 
från företagets sida är nödvändig. Ikano Bostad exemplifierade denna interaktion genom att 

                                                      
145 Ang, L. (2011) Is CSR really a good social media strategy? Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 18, s. 149-
153. 
146 Askool, S. Nakata, K. (2011) A conceptual model for acceptance of social CRM systems based on a scoping study, AI & Society, Springer, 
26, s. 205-220. 
147 Word of mouth marketing. Definition. Business Dictionary webbplats. (2012). (Elektronisk). URL: 
http://www.businessdictionary.com/definition/word-of-mouth-marketing.html (Hämtad 2012-04-10) 
148 Shih, C. (2009) The Facebook Era, Tapping Online Social Networks to Build Better Products, Reach New Audiences, and Sell More Stuff, 
get Abstract, s. 1-5. 
149 Kaplan, M. Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social media, Business Horizons, s. 59-68. 
150 Woodcock, N. Broomfield, N. Downer, G. Starkey, M. (2010) The evolving data architecture of social customer relationship management, 
Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 12, s. 249-266. 
151 Gremler, D. Gwinner, K. Brown, S. (2001) Generating positive word-of-mouth communication through customer-employee relationships, 
International Journal of Service Industry Management, 12, s. 44-59. 
152 Woodcock, N. Green, A. Starkey, M. (2011) Social CSR as a business strategy, Journal of Database Marketing & Customer Strategy 
Management, 18, s. 50-64. 
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företaget bör engagera användarna genom olika marknadsföringsaktiviteter relaterat till 
användarnas preferenser. Som en konsekvens av att Ikano Bostad nästintill enbart såg fördelar med 
användandet av sociala medier bör ytterligare risker lyftas fram. Om ett företag inte kontinuerligt 
uppdaterar eller interagerar med användarna kan detta medföra att användare förlorar intresset för 
exempelvis ett företags Facebook-sida.153 Detta kan leda till att företaget förlorar en potentiell eller 
befintlig kundrelation.154 Ytterligare en risk med användandet av sociala medier är negativ word-of-
mouth.155 Negativ word-of-mouth kan uppstå när företag inte uppträder enligt vad användarna anser 
är förenligt med gott uppförande. Negativ word-of-mouth kan leda till att företaget mister kontrollen 
rörande attityden som användarna uttrycker på sociala medier.156 Ikano Bostad ansåg att negativ 
word-of-mouth kan motverkas genom att företaget tillhandahåller tillräckliga resurser för att 
underhålla varianterna av företagets sociala medier. Ikano Bostad ansåg att rätt mängd resurser kan 
stärka interaktionen med användarna genom att företaget möjliggör en så kort ledtid som möjligt 
mellan företaget och kunden. 
 
Ikano Bostad ansåg att de viktigaste faktorerna inom användandet av sociala medier är när 
användaren kan sprida information, skapa relationer samt kommunicera med varandra och 
företaget. Begreppet de sju byggstenarna beskriver byggstenen spridning i relation till den sociala 
plattformen YouTube som viktigt.157 Ikano Bostad ansåg det som viktigt att användargenererat 
innehåll sprids genom text, bild, ljud och video. Användargenererat innehåll kan exemplifieras med 
intressen och feedback som kan skapa utrymme för Ikano Bostad att tolka användarnas 
kommentarer och preferenser till företagets fördel. Ikano Bostad ansåg det som viktigt att 
kommunicera och skapa en relation till sina kunder genom olika varianter av sociala medier. 
Samtidigt ansåg Ikano Bostad att användandet av sociala medier kan bidra till att företaget får 
möjlighet att inhämta information om en specifik målgrupp. Detta kan kopplas samman med de tre 
byggstenarna: spridning, relation och konversation.158 Facebook och YouTube är två sociala medier 
som enligt innebörden av begreppet de sju byggstenarna kan kopplas samman med Ikano Bostads 
syn på ett potentiellt användande av sociala medier. Begreppet de sju byggstenarna beskriver att 
Facebook har byggstenen relation i fokus, vilket betyder att användare kan interagera med varandra 
för att skapa och stärka nya samt befintliga relationer.159 Plattformen YouTube innehar enligt 
begreppet de sju byggstenarna, byggstenen spridning som mest betydelsefull.160. Byggstenen 
konversation anses samtidigt enligt begreppet de sju byggstenarna vara en viktig faktor inom både 
Facebook och YouTube. Ikano Bostad ansåg samtidigt möjligheten till spridning och konversation som 
viktig, vilket kan kopplas samman med begreppet de sju byggstenarnas tolkning av Facebook och 
YouTube.161 Byggstenen konversation kan samtidigt kopplas samman med Ikano Bostads vilja att 
stärka interaktionen med användarna. Byggstenen rykte, anses vara en viktig faktor att ta hänsyn till 
vid användandet av sociala medier.162 Ikano Bostad bedömde vikten av att användaren skall bemötas 
på bästa sätt genom den sociala plattformen för att minska risken för missnöjda användare.  
 

                                                      
153 Kaplan, M. Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social media, Business Horizons, s. 59-68. 
154 Ibid. 
155 Mangold, W. Faulds, D. (2009) Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons 52, s. 357-365. 
156 Ibid. 
157 Kietzmann, J. Hermkens, K. McCarthy, I. Silvestre, B. (2011) Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of 
social media, Business Horizons, 54, s. 241-251. 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
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Sambandet mellan begreppet de sju byggstenarna och Ikano Bostads syn på ett potentiellt 
användande av sociala medier resulterade i figur 8. Analysen inom rubrik: 5.2 Sociala medier & Ikano 
Bostad har påvisat vilka specifika byggstenar som överensstämde med Ikano Bostads uppfattning om 
användandet av sociala medier. De tre mörkblå byggstenarna nedan indikerar att de har en 
samverkande betydelse för Ikano Bostad. För Ikano Bostad indikerar den ljusblå byggstenen en lägre 
grad av betydelse jämförelsevis en mörkblå. De tre vita byggstenarna relaterat till de blå 
byggstenarna kan vara mindre viktiga för Ikano Bostad.  
 

 

5.3 Sambandet mellan kundrelationer & sociala medier: Ikano Bostad 

Ikano Bostad bedömde det som sannolikt att användandet av sociala medier kan möjliggöra 
stärkandet av relationen till kunden. I enlighet med begreppet sociala kundrelationer kan företag öka 
samt effektivisera sannolikheten för stärkta kundrelationer genom sociala medier.163 Ikano Bostad 
redogör för att det näst intill endast finns positiva aspekter gällande användandet av sociala medier 
och ett stärkande av kundrelationer. Ikano Bostad ansåg samtidigt att innehållet på en social 
plattform bör vara anpassat och användarvänligt. Genom att företag anpassar innehållet ökar detta 
sannolikheten för interaktion mellan användare och företaget. När kunder har möjlighet att uttrycka 
sina åsikter om ett företags produkter medför detta att de får en känsla av samhörighet med 
företaget, vilket i sin tur kan leda till stärkta relationer.164 Ikano Bostad ansåg att delaktighet och 
samhörighet med företaget kan stärka företagets kundrelationer. Delaktighet och samhörighet 
tenderar att få kunden att uttrycka sig positivt om företag.165 När en kund innehar god kunskap och 
kontakt med företaget ökar sannolikheten för ett långsiktigt stärkande av kundrelationen.166.  

                                                      
163 What is "social" CRM anyway? Michael Fauscette webbplats. (2009). (Elektronisk). URL: 
http://www.mfauscette.com/software_technology_partn/2009/01/what-is-social-crm-anyway.html (Hämtad 2012-04-16) 
164 Mangold, W. Faulds, D. (2009) Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons 52, s. 357-365. 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
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6 Slutsats & rekommendationer: Ikano Bostad 

Inom detta avsnitt behandlas uppsatsens slutsats, besvarande av frågeställning och 
rekommendationer till Ikano Bostad. Slutsatsen baserades på genomförd empirisk analys av Ikano 
Bostad samt uppsatsens två huvudområden: kundrelationer och sociala medier. Slutligen behandlas 
områden som anses intressanta för framtida studier.  

6.1 Att stärka kundrelationer genom sociala medier 

Ikano Bostads användande av sociala medier ansågs parallellt med stärkandet av företagets 
kundrelationer vara nästintill obefintligt. Ikano Bostads låga användande av sociala medier i relation 
till studiens syfte har resulterat i att vi besvarat följande frågeställning: 

 
Hur kan Ikano Bostad stärka företagets kundrelationer genom användandet av verktyget sociala 
medier? 
 
Vi ansåg att Ikano Bostad kan stärka sina kundrelationer genom att använda specifika varianter av 
verktyget sociala medier. Dessa specifika varianter av sociala medier ansåg vi innehålla särskilda 
egenskaper (byggstenarna: spridning, konversation och relation) som är användbara för Ikano 
Bostads verksamhetsområde, bostadsrätter. Vi har identifierat samband och paralleller mellan 
användandet av sociala medier och stärkandet av kundrelationer. Sannolikheten för att Ikano Bostad 
kan stärka kundrelationer genom användandet av sociala medier bedömde vi som hög. Vi 
motiverade detta med att Ikano Bostad är ett företag med kunskap, resurser och engagemang, där 
dessa faktorer ökar sannolikheten för ett effektivt hanterande av kundrelationer genom sociala 
medier. Om Ikano Bostad behandlar interaktionen med användarna inom specifika sociala medier på 
ett tillfredsställande sätt ökar sannolikheten för långsiktiga och värdeskapande kundrelationer. För 
att möjliggöra ett framgångsrikt stärkande av kundrelationer bör Ikano Bostad investera resurser i 
interaktionen med användarna. Vi bedömde att Ikano Bostad bör prioritera dessa specifika resurser: 
finansiella medel, engagemang samt personal med kunskap inom områdena kundrelationer och 
sociala medier. Dessa resurser bedömdes sammantaget resultera i en ökad sannolikhet för ett 
framgångsrikt användande av verktyget sociala medier. Ikano Bostad bör samtidigt inneha en 
långsiktig strategi med fokus på företagets engagemang inom sociala medier. En långsiktig strategi 
ansågs öka sannolikheten för att resurserna anpassades till de specifika sociala medierna. 
 
Vi har identifierat ett samband mellan Ikano Bostads hanterande av kundrelationer och ett 
potentiellt användande av Facebook och YouTube. I relation till Ikano Bostads verksamhetsområde 
och hantering av kundrelationer har vi påvisat en ökad sannolikhet för att företaget framgångsrikt 
kan interagera med användarna genom Facebook och YouTube. Att framgångsrikt interagera med 
användarna bedömdes vara baserat på vilka målgrupper Ikano Bostad avser att penetrera samt 
företagets intention med användandet av de två sociala medierna. Vi bedömde samtidigt att Ikano 
Bostads användande av Facebook ökar sannolikheten för ett framgångsrikt relationsbyggande med 
befintliga eller nya kunder. Detta motiverades med de specifika byggstenar samt egenskaper 
Facebook ansågs inneha med kopplingen till Ikano Bostads syfte att stärka relationerna med 
kunderna. Detta motiverades ytterligare genom att Facebooks egenskaper kan inverka positivt på 
Ikano Bostads stärkande av kundrelationer då byggstenen konversation samt relation står i centrum. 
Vi ansåg samtidigt att kopplingen mellan spridning av material, i form av exempelvis Ikano Bostads 
bostadsrättsprojekt och användandet av YouTube, ökar sannolikheten för en första och initierande 
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kontakt med kund. YouTube ansågs i relation till studien vara ett verktyg som Ikano Bostad bör 
använda sig av då företaget ämnar marknadsföra sitt varumärke och sina produkter ytterligare.  
 
Vi har identifierat ett samband mellan Ikano Bostads hanterande av kundrelationer och begreppet 
kundrelations livscykel. Vi ansåg att Facebook och YouTube bestod av egenskaper som kan kopplas 
samman med de tre faserna i kundrelations livscykel. I första fasen (initialskede) ansågs plattformen 
YouTube utgöra en grund för Ikano Bostad att sprida marknadsföringsrelaterat material med syfte att 
attrahera nya och befintliga kunder. Under den andra (köpprocess) samt tredje fasen 
(konsumtionsprocess) ansågs Facebook i jämförelse med YouTube vara viktig för Ikano Bostads 
fortsatta interaktion sina kunder. Vi ansåg således att Ikano Bostad bör skapa en egen Facebook-sida 
och YouTube-kanal för att möjliggöra en djupare interaktion med specifika målgrupper. Att inneha en 
egen sida eller kanal medför att Ikano Bostad kan konversera, sprida samt stärka företagets 
kundrelationer på ett effektivt sätt. Vi ansåg samtidigt att Ikano Bostad bör öka sin 
tvåvägskommunikation (many-to-many) med användarna genom att använda verktyget sociala 
medier. Vi ansåg detta öka sannolikheten för att Ikano Bostad kan interagera på ett djupare stadium 
med sina potentiella användare. 
 
Användandet av Facebook och YouTube skapar sannolikt olika möjligheter samt risker associerade 
med hur företaget interagerar med användarna. Utifrån dessa potentiella risker och möjligheter 
rekommenderade vi Ikano Bostad att ta hänsyn till nedan presenterade faktorer. Möjligheterna och 
riskerna har associerats till Ikano Bostads potentiella användande av sociala medier. Vi har 
identifierat dessa specifika faktorer som viktiga för Ikano Bostad. Faktorerna ansågs viktiga då de kan 
ge Ikano Bostad ökad kunskap gällande användandet av sociala medier. Kontentan av att parallellt 
fokusera på de specifika plattformarna Facebook och YouTube ansågs möjliggöra fördelar för Ikano 
Bostad jämförelsevis sina konkurrenter och stärkandet av kundrelationer. Det bedömdes samtidigt 
finnas en ökad sannolikhet för att Ikano Bostad kan skapa konkurrensfördelar genom verktyget 
sociala medier. Slutligen ansåg vi att Ikano Bostad bör anpassa sitt användande av Facebook och 
YouTube i relation till vilken av faserna enligt begreppet kundrelationens livscykel företaget och 
kunden befinner sig i. 
 
Potentiella möjligheter     Potentiella risker  
• Kostnadseffektivt.    • Resurskrävande. 
• Varumärkesbyggande.      • Negativ word-of-mouth. 
• Ökad interaktion med specifika kundgrupper.  
• Positiv word-of-mouth. 

6.2 Förslag till ytterligare studier 

Som ett resultat av studiens avgränsning inom Ikano Bostads verksamhetsområde bostadsrätter har 
detta medfört att andra intressanta områden exkluderats. Vi ansåg förhållandet mellan huruvida 
stärkandet av kundrelationer genom sociala medier är applicerbart mot kundgruppen hyresgäster 
som intressant att studera ytterligare. Detta motiverades med att uppsatsen exkluderat denna 
förhållandevis stora marknad relaterat till kundgruppen hyresgäster. Vidare ansåg vi att ytterligare 
studier baserat på graden av interaktionen mellan företag och hyresgäst vore intressanta. Vi ställer 
oss frågande till om relationen mellan företag och hyresgäst skiljer sig jämförelsevis relationen till 
bostadsrättsköparen. Att bringa klarhet gällande förhållandet inom hyresgästmarknaden skulle 
potentiellt resultera i användbara data med syfte att ytterligare stärka kunskapen gällande 
sambandet mellan studieområdena kundrelationer och sociala medier.  
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Bilaga 1 - Intervjuformulär  
 

1. Namn: 
 

2. Arbetsområde: 
 

3. Yrkestitel: 
 

4. Antal år på Ikano Bostad: 
 

5. Vilka anser du är Ikano Bostads huvudkonkurrenter inom bostadsmarknaden, avgränsning 
mot bostadsrätter? 
 

6. Vad är en kundrelation för dig, och hur ser du på Ikano Bostads 

kundrelationsbyggande?  

 

7. Hur fungerar hanteringen med relationerna till kunderna idag på Ikano Bostad? 

Initialskede, köpprocess och konsumtionsprocess? (Före, under och efter- fasen) 

 

8. Vad är sociala medier för dig? 

 

9. Hur ser Ikano Bostads användande av social medier ut i dagsläget? 
 

10. Har ni på företaget någon form av plan/strategi gällande ett framtida användande av sociala 
medier? 
 

11. Har du någon erfarenhet av sociala medier, med fokus på arbetsmässiga erfarenheter? 
 

12. Vilka potentiella fördelar ser du med ett införande av sociala medier när det kommer 

till stärkandet av kundrelationer?  

 

13. Vilka potentiella nackdelar ser du med ett införande av social medier när det kommer 

till stärkandet av kundrelationer?  

 

14. Tycker du att Ikano Bostad bör satsa mer på användandet av social medier när det 

kommer till hantering av kundrelationer? Varför/varför inte? 
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15. Hur skulle du rangordna nedanstående faktorer 1-7 där 1 är den viktigaste och 7 den minst 
viktiga när det kommer till Ikano Bostads potentiella samt nuvarande (YouTube) användande 
av sociala medier?  
 

Möjlighet för användaren att dela sin identitet (ålder, namn, yrke osv.) Identifiering av 
Ikano Bostads målgrupper.  
  
Möjlighet för användarna att kommunicera och interagera med varandra eller till 
Ikano Bostad (åsikter och budskap). 

 
Möjlighet för användaren att sprida, vidarebefordra och ta emot information mellan 
varandra Ikano Bostad (dela text, video och bilder). 

 
Möjlighet för användaren att göra status uppdateringar och dela sin nuvarande 
position mellan varandra och Ikano Bostad (geografiska position) 

 
Möjlighet för användaren att skapa relationer till Ikano Bostad (gå med i en 
företagsgrupp/sida) 

 
Möjlighet för användaren att kunna utvärdera varandra eller Ikano Bostad (antal 
tittare, betyg, recensioner) 

 
Möjlighet för användare att skapa grupper (mellan vänner och kontakter). Till exempel 
gruppen ”Vi älskar Ikano Bostad” = potentiellt stärkande av varumärke. 

 
 

16. Slutligen, tror du Ikano Bostad kan stärka företagets kundrelationer genom användandet av 
sociala medier? Motivera ditt svar. 
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Bilaga 2 - Figurer  
 
Figur 1 

 
 
Figur 2 
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Figur 3 

 
 
Figur 4 
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Figur 5 

 
Figur 6 

 
 
Figur 7 
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Figur 8 

 


