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Begreppslista 
Sociala medier är webbrelaterade tjänster som består av användargenererat innehåll. Innehåll 
som skapats av att användarna konverserat och utbytt information (Carlsson, 2010). 

Interaktion är all kontakt som sker mellan två parter. Det kan innebära en konversation, 
utbyte av varor eller tjänster, eller spridning av information (Grönroos, 2007). På sociala 
medier kan interaktion uppstå när människor skriver meddelande, kommenterar inlägg, gillar 
inlägg eller taggar varandra.  

Internetplattformar är en sida på internet där användare kan dela innehåll med varandra. 
Plattformar är ett samlingsbegrepp där sociala medier ingår (Kietzmann et.al, 2011).  

Facebook är en internetplattform som består av användarprofiler i form av privatpersoner 
eller företag. En webbplats för nätverksbyggande (Carlsson, 2010). 

Gilla är en funktion som finns på bland annat Facebook där en användare kan ”gilla” något 
som de tycker om, uppskattar eller vill visa sig positiva till. Det som kan ”gillas” är innehåll 
som en annan användare delat med sig av (Facebook, 2014 A). 
Tagga innebär att foton eller inlägg kan hänvisas till vänner eller andra. När ett foto eller 
inlägg taggas skapas en länk som det går att klicka på till den personens sida. Om en person 
taggas i ett innehåll visas detta på personens profil (Facebook, 2014 B). 

Instagram är ett social media där bilder eller kortare filmer kan läggas upp. Bilderna kan 
väljas att visas för sina vänner som finns på instagram eller vara öppen för vem som helst att 
se (Instagram, 2014).  
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1.	  Inledning	  
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsens forskningsområde, problemdiskussion, 
syfte och frågeställningar.  

1.1	  Bakgrund	  	  
Ständig förändring och skiftande marknader gör idag att företag måste kunna anpassa sina 
erbjudanden och marknadsföra sig väl. Idag räcker det inte med att producera en vara, lägga 
den i butikshyllan och hoppas på att någon kommer köpa den. Kunder har idag många olika 
alternativ och konkurrensen mellan företagen är hård. Pris är ett konkurrensmedel som i allt 
mindre utsträckning spelar någon roll, istället bör företag fokusera på att ge något mer till sina 
kunder och att skapa relationer med dem (Lovelock och Wirtz, 2011). Speciellt viktigt är detta 
hos tjänsteföretag där slutprodukten produceras och konsumeras samtidigt. Forskare inom 
området upptäckte att tjänsteföretag strategiskt arbetade med att skapa goda relationer med 
kunder för att nå framgång (Gummesson, 1987). Detta ledde till att relationsmarknadsföring 
som begrepp växte fram under 1980-talet (Tufvesson, 2005). 

En av de mest centrala delarna inom företagande är att ha goda relationer med kunder, 
leverantörer och andra viktiga intressenter menar Gummesson (1994). 
Relationsmarknadsföring syftar till att skapa goda relationer med kunderna för att få dem att 
stanna (Tufvesson, 2005).  Anderson, Fornell och Lehman (1994) anser att en viktig del av 
relationsmarknadsföringen är att få kunden nöjd. Om kunden är nöjd, kommer den att vilja 
komma tillbaka och bli lojal. Deras forskning visar ett samband mellan nöjda kunder och 
lönsamhet. Grönroos (2004) menar att kunder som känner sig nöjda, säkra och trygga kostar 
mindre för företaget att behålla. Kostnaden blir mindre eftersom företaget inte behöver 
övertyga och informera om produkter och tjänster varje gång ett köp ska genomföras. 
Anderson, Fornell och Lehman (1994) menar att företag ska se strategier för att öka 
kundnöjdheten som en investering, eftersom en utarbetad sådan kommer att bidra till en ökad 
lönsamhet. 

Enligt Berry (1995) finns det olika typer av band i en relation. Banden knyter kunden till 
företaget på olika nivåer. Dessa band gör att kunden väljer att stanna kvar i relationen 
(Grönroos, 2007). Berry (1995) menar att olika strategier bör utformas beroende på vilken 
nivå företaget vill att relationen ska vara på. När flera band utvecklas mellan företaget och 
kunden fördjupas även relationen. För att kunna skapa band och därmed en relation till sin 
kund krävs kommunikation (Szmigin, Canning och Reppel, 2004). Även Grönroos (2004) 
argumenterar för att kommunikation är en av de mest centrala delarna när det kommer till 
relationsmarknadsföring. 

De klassiska sätten för företag att kommunicera med sina kunder var tidigare genom en 
envägskommunikation, exempelvis via reklam. Här har det skett en förändring.  
Kommunikationen har utvecklats och det som eftersträvas är istället en integrerad 
tvåvägskommunikation mellan företag och kunder (Grönroos, 2004).  Gummesson (1987) 
menar att denna tvåvägskommunikation är interaktiv, att det förekommer en interaktion 
mellan parterna.   

Internet har gjort det möjligt för människor att kommunicera på nya sätt (Gurau, 2008). 
Människor kan genom plattformar på internet kommunicera och interagera med varandra. 
Dessa plattformar är skapade av en teknologi som möjliggör för individer att själv skapa 
innehållet. Plattformarna kallas ofta för sociala medier (Kietzmann et al., 2011: Kaplan och 
Haenlein, 2009: Thackarey et al., 2008). Sociala medier är plattformar där människor kan 
vara sociala med varandra genom att dela, skapa, diskutera och ändra innehållet som finns på 
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den specifika plattformen (Kietzmann et al., 2011). Internet möjliggör den 
tvåvägskommunikation som Grönroos (2004) framhäver som viktig. 
Enligt siffror som presenteras i rapporten Svenskarna och Internet 2014, använder idag hela 
72 % av Sveriges befolkning över 12 år, någon form av sociala medier. Även häften av alla 
företag i Sverige var år 2013 representerade på en eller flera sociala medier (Internetstatistik, 
2014). I Sverige är Facebook det sociala media som är mest populärt (Findahl, 2013) och 
därför kommer fokus ligga på Facebook i denna uppsats.  

Szmigin, Canning och Reppel (2004) har utformat en modell, The customer bonding triangle 
(i denna uppsats översatt till ”triangelramverk för kundbindande”), som beskriver en struktur 
för hur sociala band kan skapas på internet. Szmigin, Canning och Reppels (2004) modell är 
utformad som en triangel där tre delar ingår, värde, interaktion och teknik. De tre delarna är 
alla kopplade till varandra och genom att företag använder sig av dessa delar på internet ska 
de kunna skapa eller stärka banden de har till sina kunder. 

1.2	  Problemformulering	  
Antalet sociala medier och användandet av dem, växer idag över hela världen (Viswanath et 
al., 2009). Sett till antalet medlemmar är Facebook det sociala media som är störst i Sverige 
idag. Enligt Facebooks nordenchef, Martin Ingemansson, finns det idag cirka fem miljoner 
aktiva medlemmar i Sverige. Aktiva i den mån att de besöker Facebook minst en gång i 
månaden. Av dessa fem miljoner besöker fyra miljoner Facebook dagligen (Arstad Djurberg, 
2013). Majoriteten av användare på sociala medier är privatpersoner, men företag är även 
närvarande och deras representation växer. Facebook möjliggör för interaktion och spridning 
av information världen över. Därför är det är förståeligt att företag ser Facebook som ett 
effektivt redskap för marknadsföring (Ewenfeldt, 2011).  
Genom att som företag vara aktiv på Facebook har företaget möjlighet att befinna sig där 
många av sina kunder finns (Efendić, 2013). Då Facebook möjliggör interaktion och 
kommunikation mellan användarna, som är grunden i relationsmarknadsföringen, har 
forskning visat att det finns stora möjligheter för företag att skapa och stärka relationer genom 
att vara aktiva på sociala medier (Brown, Broderick och Lee 2007).   

Kaplan & Haenlein (2010) menar att interaktionen som sker på internet och däribland 
Facebook inte alltid behöver vara gynnsam för företagen. Det finns en risk med att kunder får 
interagera fritt med varandra, eftersom företaget inte kan kontrollera den information som 
sprids. Av den anledningen anser Kaplan & Haenlein (2010) att det finns utmaningar med 
sociala medier och att det behövs en struktur för att företag ska förstå och kunna hantera de 
möjligheter och utmaningar som sociala medier innebär. 

Till skillnad från andra mer traditionella marknadsföringskanaler som funnits under längre tid, 
är forskningen inte lika utbredd vad gäller sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010). 
Utvecklingen av sociala medier har gått fort fram och forskningen kring hur dessa ska 
hanteras av företag har inte hängt med i samma utvecklingstakt (Carlsson, 2010). Detta 
resulterar i att företag som idag är aktiva på Facebook inte har samma möjlighet till stöd i 
erkända teorier och modeller som utvecklats för Facebook som en ny marknadsföringskanal 
för att stärka eller skapa relationer till kunderna.  
Här finns det en lucka i forskningen. Många företag finns idag på Facebook, men det finns få 
modeller som beskriver hur de ska agera. Det är därför av intresse att ta reda på om en av de 
modeller som finns inom området faktiskt fungerar i verkligheten. Szmigin, Canning och 
Reppels (2004) modell om hur företag kan stärka banden till sina kunder är en av få modeller 
som finns. Modellen beskriver hur företag bör arbeta för att stärka kundrelationer på internet 
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vilket gör den unik. För att ta reda på om modellen är applicerbar och bör rekommenderas 
måste den testas mot verkligheten. I denna studie kommer modellen testas mot tre företag 
inom tjänstebranschen och specifikt på träningsverksamheter inom Stockholmsområdet.  

1.3	  Frågeställningar	  
• Vilka likheter och skillnader finns det mellan teori och verklighet i hur företag arbetar 

med värde, interaktion och teknik på sin Facebooksida? 
• Arbetar företag i enlighet med modellen? 

1.4	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att analysera hur företag arbetar med värde, interaktion och 
teknik på Facebook, för att stärka de sociala banden och därmed relationerna till sina kunder. 

	  



 4 

2.	  Teori	  
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. Teorin och modellen 
som undersökningen utgått ifrån förklaras här. 

2.1	  Band	  som	  stärker	  relationer	  
Enligt Grönroos (1995) skapas en relation mellan kund och företag när parterna kommer i 
kontakt med varandra, vanligtvis genom ett köp. Är kunden inte ute efter att fortsätta sin 
kontakt med företaget efter köpet och inte heller företaget arbetar för att behålla relationen till 
kunden, så upphör den ofta där och då. Grönroos (2004) menar att kunder som har en god 
relation till ett företag ter sig att bli mer lojala och därmed i de flesta fall, mer lönsamma 
kunder. Därför är det för många företag viktigt att bibehålla och utveckla relationerna.  
Forskare inom området har länge försökt förstå vad som bygger en god relation. Det är ett 
brett område och det finns många teorier om hur en relation byggs och vilka komponenter 
som är viktiga för att en relation ska hållas vid liv (Axelsson & Agndal, 2012).  Szmigin, 
Canning och Reppel, (2004) menar på att interaktion är en viktig del av en relation. För att en 
relation ska finnas och bli långvarig måste de inblandade parterna interagera med varandra. 
När en relation finns kan den blir djupare genom att företaget skapar band mellan dem och 
kunden (Berry, 1995). Vidare menar Szmigin, Canning och Reppel, (2004) att dessa band 
knyter de båda parterna till varandra så att relationen blir djupare och mer långvarig.  

Antalet band som kan knytas i en relation varierar då forskare har identifierat olika antal band. 
Exempelvis, Berry och Parasurman (refererad i Wilson et al., 2012) beskriver att det finns 
fyra band medan Liljander och Strandvik (refererad i Grönroos, 2007) och Berry (1995) 
menar på att det finns många fler. Exempel på band är ekonomiska, strukturella, tekniska och 
sociala band. I denna uppsats kommer fokus vara på sociala band enligt definitionen nedan. 
Sociala band är den typ av band som skapas när en relation har blivit djupare. De båda 
parterna har då lärt känna varandra på ett mer personligt plan (Berry, 1995). Det kan vara 
svårt att skapa sociala band eftersom det krävs mycket tid och engagemang från båda sidor. 
(Lovelock och Wirtz, 2011). Enligt Szmigin, Canning och Reppel (2004) skapas sociala band 
genom kommunikation och interaktion mellan parterna. Även Buttle, Ahmad och Aldlaigan 
(2002) anser att interaktion är en viktig del när ett socialt band ska skapas. Berry (1995) 
beskriver att företag kan försöka skapa sociala band genom att till exempel hälsa på kunden 
vid namn eller komma ihåg vad kunden gillar.  Liljander och Strandvik (refererad i Grönroos, 
2007) förklarar på ett liknande sätt att innebörden av ett socialt band är att parterna känner 
varandra mycket väl. Detta gör att de förstår varandra på ett djupare plan och de börjar tänka 
likadant (Szmigin, Canning och Reppel, 2004).  

Berry (1995) poängterar att ett socialt band till sina kunder inte garanterar att de stannar om 
de blir missnöjda med produkten, men det kan få kunden att komma tillbaka om 
produktegenskaperna hos konkurrenten är likvärdiga. Szmigin, Canning och Reppel (2004) 
argumenterar för att kunder tenderar att bli lojala i högre utsträckning om det finns ett socialt 
band.  
Szmigin, Canning och Reppels (2004) modell ”triangelramverk för kundbindande”, bygger på 
skapandet av sociala band. De anser att sociala band måste finnas mellan parterna om en 
relation ska bli långvarig.  

Som beskrivet ovan är kommunikation viktigt för att band ska skapas mellan två parter. Den 
tekniska utvecklingen av internet gör att platser och tillfällen där företag idag kan 
kommunicera med kunder är otroligt många (Carlsson, 2010). Szmigin Canning och Reppel 
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(2004) anser att företag bör utnyttja detta och använda sig av internet för att kommunicera och 
bygga sociala band till sina kunder.  

2.2	  Internet	  och	  sociala	  medier	  	  
Kommunikation har funnits i alla tider. Skillnaden idag mot förr, är hur och var, 
kommunikationen sker. Dagens samhälle möjliggör en snabbare och mer effektiv 
informationsspridning än vad som tidigare varit möjligt (Carlsson, 2010).  Det är på grund av 
spridningen av internet som kommunikationen mellan människor radikalt har förändrats. På 
internet kan företag och konsumenter kommunicera med varandra på ett interaktivt och 
transparent sätt (Gurau, 2008). Carlsson (2010) menar att internet suddar ut geografiska 
avstånd och gränser mellan länder. Kontakter som tidigare varit svåra att upprätthålla på 
grund av geografisk distans mellan parter kan idag genom internet och sociala medier fungera 
ändå (Carlsson, 2010). 

Kommunikationen via internet kan ske på olika sätt. Carlsson (2010) nämner olika sätt som 
möjliggör för kommunikation på internet, exempelvis forum, epost, websidor, frågeformulär 
och sociala medier. Enligt Kietzmann, et al. (2011) har fenomenet sociala medier förändrat 
sättet företag och människor kommunicerar med varandra på internet. De menar även att just 
kommunikation och samtal är en av anledningarna till att sociala medier finns.  
Som Kietzmann et al. (2011) beskriver så finns det idag många olika websidor som kan 
definieras som sociala medier, det är ett samlingsbegrepp med stor bredd. De olika sociala 
medierna kan ha många olika mål och funktionaliteter (Kietzmann, et al., 2011).  Kaplan och 
Haanlein (2010) har definierat olika typer av sociala medier som har olika funktioner. 
Exempel på dessa kan vara bloggar, där vanligtvis en person delar med sig av sin vardag, 
Youtube, där filmklipp delas, eller sidor för socialt nätverkande som Facebook, där människor 
kan förenas och interagera med varandra.  

Enligt Kaplan & Haenlein (2010) är sociala medier en internetbaserad applikation som bygger 
på grunder av Web2.0 och som möjliggör för ett innehåll skapat av användarna. Web 2.0 är 
enligt Kapland och Haenlein (2010) de tekniska förutsättningar som finns på webben för att 
modernt kunna hantera websidor. Websidornas innehåll skapas i sin tur av användarnas 
aktiviteter (Kaplan & Haenlein 2010).  
Då kommunikation och interaktion sker på de sociala medierna finns det både möjligheter och 
utmaningar för företag att agera i dessa medier (Kaplan och Haenlein 2010). Möjligheterna på 
sociala medier är att företagen på ett personligt sätt kan kommunicera med sina kunder och på 
så sätt skapa band till dem. Utmaningarna som finns är att hantera missnöje och negativ 
publicitet som lätt kan spridas då företaget inte har kontroll över informationen som läggs ut 
(Gurau, 2008).  Spridningen av informationen kan ske fort och det är därför viktigt att 
företaget omgående bemöter informationen, innan det är för sent och budskapet fått en stor 
spridning (Carlsson, 2010).  Negativ information som kan skada företagets varumärke kan 
delas och spridas fritt utan företagets medvetenhet och av denna anledning är det viktigt att 
företagen finnas närvarande för att kunna möta denna typ av publicitet. (Kaplan och Haenlein 
2010).  

Ett socialt media, där både privatpersoner och företag finns närvarande är Facebook (Waters, 
et al., 2009). Facebook bildades år 2004 och har som mission att göra det möjligt för 
människor att kommunicera, dela innehåll och hålla kontakten med varandra (Facebook, 2014 
C).  Både företag och privatpersoner kan bli medlemmar på sidan och Facebook uppger själva 
att de har över en miljard aktiva medlemmar världen över (Facebook, 2014 D). Både Kaplan 
och Haenlein (2010) och Carlsson (2010) nämner Facebook som ett exempel på ett socialt 
media där interaktion och socialt kontakt är möjlig. Via det sociala mediet Facebook kan 
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enligt Waters et al. (2009) företag stärka sina relationer, även om de också hävdar att 
forskningen inom området behöver breddas.  
På Facebook kan användarna skriva statusuppdateringar, lägga upp bilder och filmklipp eller 
checka in på platser. De delar information med sina vänner som kan gilla eller dela vidare. 
När en person gillar något och klickar på knappen som heter ”gilla”, hamnar den 
informationen på vännernas nyhetsflöden. Vänner till personen ser då att denne gillat något 
och på så vis kan innehåll få stor spridning (Harris och Dennis, 2011).  

Ett företag kan sätta upp en företagssida där de kan publicera valfri information. Kunder och 
andra intressenter kan följa företagets Facebooksida, det innebär att de löpande kommer få se 
de aktiviteter som sker på företagets sida. All information som läggs ut på ett företags 
Facebooksida kommer inte automatiskt att visas för alla som följer det. Därför finns det en 
funktion där företaget kan betala för att deras uppdatering ska nå ut till önskad publik.  Detta 
kallas sponsrade inlägg och visas i användares nyhetsflöde som reklam (Facebook, 2014 E). 

Företag har möjligheten att skapa sociala band med sina kunder genom att kommunicera med 
dem på internet.  De kommer då inte bara kunna kommunicera med sina kunder en och en, 
utan kan föra samtal med flera individer samtidigt (Gurau, 2008). Här finns det en stor 
potential för företag och det är också därför Szmigin, Canning och Reppel (2004) föreslår att 
företag bör aktivera sig på internet.   

2.3	  Triangelramverk	  för	  kundbindande.	  
Modellen triangelramverk för kundbindande har tagits fram som ett verktyg som företag kan 
använda sig av på sociala medier för att stärka de sociala banden. Den består av tre 
huvudområden som beskriver värdet, interaktionen och de tekniska förutsättningarna 
(Szmigin Canning och Reppel, 2004). 
Ramverket för att skapa band till sina kunder främjar enligt Szmigin, Canning och Reppel 
(2004) företagens kundrelationer.  Genom interaktion skapas information på sidan. 
Informationen är dels värdefull för kunder som genom sin medverkan kan skapa ett intressant 
innehåll, men den är också värdefull för företaget som genom den kan lära känna kunderna 
och deras behov bättre. En bättre kännedom om sina kunder resulterar i att företag kan möta 
och överträffa kundernas behov. Denna interaktion är möjlig tack vare tekniken (Szmigin 
Canning och Reppel, 2004). 

 
 

Figur 1.  Triangelramverk för kundbindade (Szmigin, Canning och Reppel, 2004). Egen bearbetning.  
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2.3.1	  Värde	  	  
Den översta delen av trangelen består av värde, det vill säga företagets potential att lösa 
kundens problem och därmed få dem att uppleva ett värde (Szmigin, Canning och Reppel, 
2004). Enligt Szmigin, Canning och Reppel (2004) måste kunden vara nöjd med de 
erfarenheter den haft med företaget för att ett starkt band ska kunna skapas mellan kunden och 
företaget. De menar vidare att när kunden upplever ett känslomässigt värde av ett köp eller i 
en relation till ett företag, tenderar de att bli lojala mot dessa. Detta gör att banden stärks 
ytterligare. På samma sätt förklarar Grönroos (2004) att relationen mellan ett företag och en 
kund är relaterat till vad för värde kunden upplever.  

Vad en person upplever som värdefullt, att det har ett värde, är individuellt och skapas utifrån 
varje individs preferenser, erfarenheter och behov. Det är subjektivt vilket innebär att 
företaget måste arbeta med interaktion för att kunna få reda på huruvida kunden upplever ett 
värde i relationen eller inte (Szmigin, Canning och Reppel, 2004). Att ta reda på när kunder 
anser att det finns ett värde för dem i relationen är inte en lätt uppgift menar Wilson, et al. 
(2012). De menar även att det upplevda värdet är personligt och att kunder ofta talar om värde 
på olika sätt och med olika attribut. Payne och Frow (2005) anser att företag bör se sina 
kunder som medproducenter till varan eller tjänsten eftersom företaget då har störst chans att 
skapa ett värde utifrån kundens behov och attribut. Ett sätt att ta reda på kundens behov är 
enligt Szmigin, Canning och Reppel (2004) genom interaktion med kunderna.  

Szmiging, Canning och Reppel (2004) anser att företaget har ett ansvar gentemot kunden som 
köper tjänsten att erbjuda och möjliggöra för interaktion. Lovelock och Wirtz (2011) 
beskriver att ett värde för kunden skapas av personer och sociala processer.  Varan eller 
tjänsten är viktigt för att få kunden nöjd, men genom att skapa ett extra personligt värde för 
kunden kan företaget få en konkurrensfördel. Szmigin, Canning och Reppel (2004) 
argumenterar också för vikten av att kunden får säga sin åsikt. Om kunden inte har möjlighet 
att förmedla och kommunicera vad den önskade tjänsten är, kommer inte företaget heller att 
kunna erbjuda just detta till kunden och därmed inte heller skapa något värde för kunden.  

Enligt Szmiging, Canning och Reppel (2004) är möjligheterna till att hitta lösningar för 
kunden, och på så vis skapa ett värde, även kopplat till kundnöjdhet. De menar att det kan 
vara lättare att skapa ett värde för kunden om kunden är nöjd. Kundnöjdhet påverkas i likhet 
med värde, av vilka förväntningar kunden har på varan eller tjänsten.  

Förväntningar och kundnöjdhet är ett komplext ämne där det skett mycket diskussioner och 
forskning kring (Kristensen, Martensen och Gronholdt, 1999). Detta bekräftas även av 
Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2012) som menar på att kundnöjdhet är svårt att mäta 
men en viktig faktor att vara medveten om för att behålla sina kunder. Upplevd kvalité och 
kundnöjdhet är även det subjektivt. Detta då alla kunder har ett individuellt synsätt på vad 
som är ett värde för dem och därmed vad som gör att de upplever kundnöjdhet. (Szmigin, 
Canning och Reppel 2004).  
Teknik och interaktion möjliggör för företag att erbjuda rätt och önskvärd tjänst till sina 
kunder så att kunden kan uppleva ett värde. De företag som lyckas göra sina kunder nöjda, får 
också lojala kunder som vill komma tillbaka (Lovelock och Wirtz, 2011). 

2.3.2	  Interaktion	  
För att en relation ska kunna utvecklas är interaktion parterna emellan nödvändig. Interaktion 
är en process som kräver ett högt engagemang från båda sidor. Det innebär att de parter som 
finns i en relation kommunicerar med och lyssnar på varandra. För att ett tjänsteföretag ska 
lyckas är det en förutsättning att interaktion med kunden förekommer (Szmigin, Canning och 
Reppel, 2004). Grönroos (2007) beskriver vidare att interaktion innefattar all typ av utbyte 
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som sker mellan kunden och företaget. Det behöver nödvändigtvis inte bara innebära att två 
personer möts och samtalar utan kan innebära andra former av kontakt eller bekräftelse.  
Internet kan enligt Szmigin, Canning och Reppel (2004) användas som ett verktyg för att 
skapa dialoger mellan kunder och leverantörer, vilket också innebär att det är ett verktyg för 
att stärka banden mellan dem. Även Viswanath et al. (2009) förespråkar internet som en 
viktig plats för interaktion mellan människor. Typen av interaktion kan enligt dem variera 
beroende på vilken relation som finns till den andra parten, vilket även speglar sig utanför 
internet. Szmigin, Canning och Reppel (2004) menar att interaktion och kommunikation som 
är viktigt för företagen kan komma att uppstå på sociala medier.  Det är dock viktigt att det 
finns en tydlig strategi, vilket deras framtagna modell syftar till att ge. 
Szmigin, Canning och Reppel (2004) beskriver i sin modell vikten av att hela tiden 
upprätthålla interaktionen på de plattformar som satts upp. Det är inte bara företagets ansvar 
att se till så att en konversation upprätthålls utan ett visst ansvar måste även lämnas till 
kunden. Företaget ska vara delaktig i konversationen och försöka uppmuntra till ytterligare 
interaktion, men kunden måste också känna att de har möjligheten och rätten att ställa frågor 
eller kommentera. Szmigin, Canning och Reppel (2004) argumenterar vidare att intresset hos 
kunden kommer öka om de själva får vara med och påverka tjänstens utförande genom att 
delta i diskussioner. Detta till skillnad mot en situation där de endast är mottagare av ett 
reklambudskap. 

Enligt Szmigin, Canning och Reppel (2004) blir kunderna delaktiga i företagets utveckling då 
de interagerar med varandra. De får då vara med att påverka utbud och utförandet av tjänster.  
När ett företag utformar en plattform på internet skapar de möjligheter för interaktion med 
sina kunder och kunder emellan. Företaget kan svara och informera kunder om vad de har att 
erbjuda men viktigast av allt är att de kan lyssna till kundernas åsikter och besvara frågor som 
kunderna kan ha. Att ha en dialog och anpassa erbjudanden för kunderna stärker de band som 
finns mellan kunden och företaget (ibid).  Även Gummesson (1987) beskriver de möjligheter 
som finns för företag som interagerar med sina kunder och anpassar sig efter deras åsikter. 
Han argumenterar för vikten av detta när produkten företaget säljer är en tjänst. En tjänst 
produceras tillsammans med kunden vilket gör att interaktion och anpassning är absolut 
nödvändig.  För att kunna göra kunden nöjd måste företaget veta vad den vill ha.  
Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är en tvåvägskommunikation mellan företaget 
och dess kunder. Kunder kommunicerar även med varandra. Om ett företag öppnar för den 
möjligheten på ett socialt media kan kunder knyta band till varandra vilket också gör att 
bandet till företaget knyts hårdare (Szmigin, Canning och Reppel, 2004). Detta är något som 
även Berry (1995) argumenterar för. Han menar att en strategi för att skapa sociala band med 
sina kunder är att möjliggöra interaktion kunderna emellan. De får något gemensamt att prata 
om och känner en delaktighet i varandra och företagets utveckling.  

2.3.3	  Teknik	  
För att ett företag ska kunna utforma en tjänst som skapar ett värde för sina kunder, krävs det 
som argumenterat ovan, interaktion (Lovelock och Wirtz, 2011, Szmigin, Canning och 
Reppel, 2004). Det i sin tur innebär att det måste finnas en mötesplats, fysisk eller virtuell, där 
interaktionen mellan parterna är möjlig. Idag har företagen, förutom att träffa sina kunder 
fysiskt, också möjligheten att kommunicera med dem online på internet (Lovelock och Wirtz, 
2011). Detta leder oss till den teknologiska delen av triangelramverket. Grunden i att skapa 
band till sina kunder är att möjliggöra för interaktion och tekniken har därför en avgörande 
roll eftersom att teknologin gör interaktionen möjlig (Szmigin, Canning och Reppel, 2004). 
Szmigin, Canning och Reppel (2004) tar upp tre aspekter som är viktiga när det kommer till 
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utformningen av den teknologiska infrastrukturen. Dessa är hastighet, pålitlighet och 
tillgänglighet.  
Hastighet är en viktig del eftersom att tiden som kunden lägger på att besöka det sociala 
mediet som företaget skapat, är mycket värdefull. Kunden ska snabbt kunna navigera sig till 
det den söker (Szmigin, Canning och Reppel, 2004). Utvecklingen som skett de senaste åren 
möjliggör snabba internetsidor som reducerar användarnas tid på onödig väntan (Kaplan och 
Haenlen, 2009). Tid som i dagens västerländska samhälle är dyrbar och högt värdesatt 
(Gummesson, 2002).  Något som även är viktigt är att företaget snabbt svarar på inlägg som 
kommer till plattformen. Om en kund ställer en fråga måste den få ett svar (Szmigin, Canning 
och Reppel, 2004). Även Kietzmann et al. (2011) rekommenderar företag att aktivt söka upp 
diskussioner om varumärket på sociala medier så att de snabbt kan svara på kritik och frågor 
innan det är försent. 
För att uppnå pålitlighet måste den teknologiska infrastrukturen fungera. Kunder som söker 
upp ett företag på ett socialt media ska inte behöva mötas av en sida som inte fungerar eller 
ligger nere (Szmigin, Canning och Reppel, 2004).  Ett företag kan enligt Kaplan och Haenlein 
(2010) välja att antingen själva skapa ett socialt media eller bli medlem på ett som redan 
finns. Fördelen med att skapa en sida på ett socialt media som redan existerar är att företaget 
inte behöver inte sköta driften bakom sidan utan kan fokusera på att bara vara aktiva i 
interaktionen med kunderna. Eftersom att det idag finns så många olika sociala media menar 
Kietzmann et al. (2011) att företag noga måste överväga vilket socialt media de ska vara 
aktiva på. Detta beror på vilken slags målgrupp de har och på vilket sätt de vill kommunicera 
med sina kunder på.  
En annan fördel för företag att skapa en sida på ett redan befintligt socialt media är att det 
ökar tillgängligheten för deras kunder att nå dem (Kaplan och Haenlein, 2010).  Kunder som 
är aktiva på ett media är redan bekanta med funktionerna och layouten, vilket gör att steget till 
att engagera sig i företagets sida på mediet inte blir lika stort. Enligt Habibi, Laroche och 
Richard (2014) ser många företag fördelar med att delta i sociala medier som redan existerar 
eftersom det innebär att de kan nå sina kunder, och sammanföra dem, på ett effektivt och 
smidigt sätt. För att ett media ska uppfattas som användarvänligt bör företaget överväga 
vilken typ av layout, design och gränssnitt de ska ha för att uppmuntra till ökad aktivitet på 
det sociala mediet (Szmigin, Canning och Reppel, 2004). Detta är något som är av ännu större 
betydelse om företaget själv väljer att skapa ett eget media (Kaplan och Haenlein, 2010).  I 
denna uppsats kommer fokus på undersökningen att ligga på det redan befintliga sociala 
mediet Facebook, men det är viktigt att förstå att företag även kan skapa egna sociala medier.  
Tekniken måste också vara lätt att använda för personalen. För att en konversation ska kunna 
upprätthållas med kunder måste personalen vara involverad och kunna använda den teknik 
som finns. Tekniken ska underlätta för interaktionen mellan kunder och företaget vilket 
innebär att företagets personal måste vara aktiva på det sociala media som skapas (Szmigin, 
Canning och Reppel, 2004).  Aktiviteten på sociala medier är något som även Kaplan och 
Haenlein (2010) framhäver som viktigt. De menar att konversationen på ett socialt media 
måste vara uppdaterad och engagerande för kunderna. Det räcker inte med att bara försvara 
sig mot negativa kommentarer. Företaget måste själva uppmuntra sina kunder att aktivt delta i 
diskussioner för att utvecklingen av varan eller tjänsten ska gå framåt. 
Kombinationen av dessa delar ovan innebär att tekniken kan möjliggöra för ett kundanpassat 
media. Företag kan nå ut till en stor publik, likt mass-kommunikation men till en betydligt 
lägre kostnad (Szmigin, Canning och Reppel, 2004). På grund av den tidigare traditionella 
mass-kommunikationen där samma budskap till alla mottagare kommunicerats ut har dialogen 
med kunderna hämmats. Detta har nu ändrats. Via tekniken på sociala medier kan företag idag 
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vara mer personliga genom att kommunicera, interagera och anpassa sin kommunikation 
kontinuerligt samtidigt som de når ut till många kunder (Meadows-Klue, 2007). 
Lovelock och Wirtz (2011) menar att det inte bara är positivt att företag idag kan 
kommunicera med sina kunder på internet. De argumenterar att de kan vara svårt för företag 
att skapa meningsfulla relationer eftersom att företaget inte träffar sina kunder personligen i 
lika stor utsträckning. Gummesson (2002) anser att personlig kontakt mellan kunder och 
företag fortfarande är viktigt, men att den teknik som finns idag kan komplettera och förbättra 
interaktionen. Enligt honom kan tekniken antingen ersätta den personliga kontakten, eller 
förbättra den.  

De tekniska förutsättningarna som sociala medier har innebär att kunderna kan vara med och 
påverka innehållet. De får en möjlighet att vara kreativa vilket också kan öka chansen att de 
delar innehållet (Thackeray et al., 2008).  De sociala medierna gör så att företag kan 
uppmuntra sina kunder att kommentera, samarbeta, recensera och delta i företagets utveckling 
(Thackeray et al., 2008; Kaplan och Haenlein, 2010).  Detta gör att företaget når nya kunder 
och samtidigt förbättrar relationen till de redan befintliga. De tekniska förutsättningarna idag 
möjliggör för företag att stärka banden till sina kunder genom att interagera med dem, och på 
så sätt skapa ett värde för dem (Szmigin, Canning och Reppel, 2004).  
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3.	  Metod	  
I detta kapitel beskrivs den metod som använts för denna uppsats. 

3.1	  Val	  av	  metod	  
Valet att studera hur sociala band kan stärkas på Facebook kom från ett intresse av 
relationsmarknadsföring i sociala medier. Efter en första litteratursökning kunde det 
konstateras att det fanns en lucka inom forskningen då endast ett fåtal modeller inom sociala 
medier kunde påträffas. En av modellerna som påträffades var, Triangelramverk för 
kundbindande, av Szmigin, Canning och Reppel (2004) som behandlar ämnet 
relationsmarknadsföring på internet.  En nyfikenhet väcktes för att undersöka om verkligheten 
ser ut som modellen beskriver. Bhattacheerje (2012) menar att en studie som ämnar 
undersöka och testa modeller eller teorier mot empiriskt material kallas för en deduktiv studie. 
Bryman och Bell (2013) definierar en deduktiv studie på liknande sätt, att forskaren utgår från 
en redan befintlig teori som sedan undersöks i verkligheten. I denna studie är syftet att 
analysera hur företag arbetar enligt modellens tre delar, värde, interaktion och teknik, vilket 
innebär att syftet är av deduktivt slag 
Utifrån syftet att analysera hur företag arbetar med att skapa band via Facebook har en 
kvalitativ metod valts. En kvalitativ forskning fokuserar på att skapa en förståelse av 
verkligheten genom ord snarare än att mäta siffror som den kvantitativa forskningen ofta 
innebär (Alvehus, 2013). En kvalitativ studie ämnar förklara hur deltagarens uppfattning av 
ett fenomen eller beteende är (Bryman och Bell, 2013). En kvalitativ metod är därför lämplig 
i denna studie eftersom syftet är att få en bild av hur företag upplever och tänker kring sin 
närvaro på Facebook. 

3.2	  Litteratursökning	  
Sökningar har gjorts för att samla in relevant teori som legat till grund för den teoretiska 
referensramen. De databaser som används vid litteratursökningen är Google Schoolar samt 
Discovery. Ytterligare information har sökts i tidigare använd kurslitteratur inom ämnet 
företagsekonomi och genom sökningar på bibliotek bland böcker inom företagsekonomi och 
sociala medier. De sökord som används vid databassökningarna är; ”communication on social 
media”, ”social media”, ”interaction”, ”communication”, ”social bonding”, ”relationship 
marketing in social media”, ”relationship marketing social bonding”, ”Facebook 
relationships”, ”Facebook social bonding marketing” och ”relationship marketing”.  
En del information gällande de intervjuade företagen har hämtats från de olika företagens 
hemsidor. Denna information har endast legat till grund för de företagsbeskrivningar som 
presenteras.  

Uppsatsens metod är främst utformad och förklarad utifrån litteraturen av Bryman och Bell, 
2013, Alvehus, 2013 samt en artikel av Bhattacherjee, 2012.  

3.3	  	  Primärdata	  
Insamling av primärdata har skett med hjälp av tre företag som valts ut till denna fallstudie.  

3.3.1	  Fallstudie	  
Fallstudie är en typ av metoddesign som använts i denna uppsats med hänvisning till syftet 
som ämnar undersöka hur ett företag praktiskt arbetar med de tre delarna interaktion, teknik 
och värde för sina kunder på Facebook.  
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Bhattacherjee (2012) anser att fallstudier är en lämplig metod när syftet med forskningen är 
att undersöka ett fenomen med utgångsfrågorna ”varför” och ”hur”. Frågorna varför och hur 
ämnar besvara hur processer ser ut eller på vilket sätt till exempel ett företag arbetar på.  
Bryman och Bell (2013) beskriver på ett liknande sätt att fallstudier kan användas som metod 
när forskaren vill belysa ett specifikt fall eller område. Vid fallstudier kan forskaren skaffa sig 
en djup och ingående bild av ämnesområdet och hur verkligheten ser ut.  En fallstudie kan 
enligt Bhattacherjee (2012) användas för att skapa en teori eller för att testa en redan befintlig 
teori i verkligheten. 
I denna studie har tre företag undersökts vilket enligt Bryman och Bell (2013) kallas för en 
multipel fallstudie. Vanligtvis studeras endast ett fall vid en fallstudie, till exempel en plats, 
en person eller ett företag (Bryman och Bell, 2013). En fallstudie kan dock genomföras på 
olika sätt och behöver inte begränsas till endast ett fall. Det har blivit vanligare med studier 
där forskaren undersöker flera fall. När forskningen är kvalitativ kallas detta för en multipel 
fallstudie eller komparativ design (Bryman och Bell, 2013). Även Bhattacherjee (2012) 
beskriver att en multipel fallstudie innebär att flera olika fall studeras. De olika fallen kan 
sedan jämföras med varandra vilket bidrar till resultatet av forskningen. Multipel fallstudie 
kan användas för att beskriva ett fenomen från olika infallsvinklar och är enligt Bhattacherjee 
(2012) lämpad att använda när en teori ska testas mot verkligheten. Då denna studie kommer 
att undersöka tre olika företag kommer studien även att vara av komparativ karaktär. En 
komparativ forskningsdesign tillämpas enligt Bryman och Bell (2013) för att kunna jämföra 
olika fall och därmed få en bättre förståelse för den sociala företeelse som ämnas undersökas. 
I denna studie visar sig detta genom att den data som samlas in från de tre företagen kommer 
att jämföras med varandra och mot teorin för att kunna resultera i en analys som besvarar 
syftet.  
De fall som i denna studie har undersökts är företag som bedriver någon form av 
träningsverksamhet i Stockholm. Dessa är;  

• Puls och träning Odenplan 
• Nordic Wellness Spånga 
• Rosa skrot 

3.3.2	  Semistrukturerade	  intervjuer	  	  
Då en kvalitativ metod syftar till en undersökning med ord menar Bryman & Bell (2013) att 
ett lämpligt sätt att samla in data är genom intervjuer. Intervjun bör inte vara för strukturerad 
för att få ut så mycket som möjligt av respondentens åsikter, uppfattningar och synpunkter.  
Samtidigt som intervjun inte bör vara för strukturerad ska ett visst ämne undersökas och 
frågor inom ett visst område besvaras. Bryman och Bell (2013) beskriver att 
semistrukturerade intervjuer ofta används av forskare som har ett tydligt fokus. Därför lämpar 
sig semistrukturerade intervjuer bättre för denna forskning än ostrukturerade intervjuer. Den 
sistnämnda typen av intervjuer utgår oftast enbart från ett område eller en huvudfråga som 
respondenten får tala helt fritt om.  
För en semistrukturerad intervju förbereder intervjupersonerna en intervjumall som innehåller 
de områden som ämnas besvaras under intervjun med ett antal huvudfrågor (Bryman och Bell, 
2013). På så sätt kan intervjupersonerna utgå från förberedda frågor samtidigt som 
respondenten har möjlighet att svara fritt. En semistrukturerad intervju är en flexibel process 
och intervjupersonerna har möjlighet att ställa kompletterande följdfrågor som uppstår under 
intervjutillfället (Bryman & Bell, 2013). Dalton (refererad i Bryman & Bell, 2013) beskriver 
att de kvalitativa intervjuerna ska likna samtal. Detta för att kunna få ut så mycket information 
som möjligt beskrivet av deltagarens egna ord.    
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Intervjuerna som ägde rum i denna studie skedde under dagtid och varade i cirka 40 minuter 
vardera.  Intervjuerna med Rosa skrot och Nordic Wellness Odenplan skedde på deras egna 
träningsanläggningar medan intervjun med Puls och Träning Spånga skedde på ett café i 
närheten av träningsanläggningen. Intervjun med Nordic Wellness ägde rum den 6 december 
2014, intervjun med Rosa Skrot och Puls och Träning den 10 december 2014. Frågorna som 
ställdes var de som formulerats i intervjumallen tillsammans med följdfrågor som uppkom 
under intervjuns gång. Medverkande vid intervjun var två intervjupersoner samt den person 
som intervjuades, respondenten.  En av intervjupersonerna ställde de förberedda 
intervjufrågorna medan den andra antecknade. Följdfrågor och frågor som uppkom ställdes av 
båda intervjupersonerna vid tillfälle. Alla tre respondenter upplevdes som bekväma med 
situationen och intresserade av undersökningen. Stämningen under alla tre intervjuer var 
lättsam och avslappnad.   
Vid alla tre tillfällen spelades intervjuerna in efter ett godkännande av intervjupersonen. Detta 
för att säkerställa att ingen information missades. Anteckningarna som fördes fungerade som 
komplement till inspelningarna. Varje intervju transkriberades sedan utifrån inspelningarna.  

3.3.3	  Urval	  
För att samla in primärdata måste ett urval göras, ett som i denna uppsats bestämmer vilka 
företag som ska intervjuas. Då studien inte syftar till att nå ett generaliserbart resultat utan 
istället testa den valda teorin på verkligheten mot tre utvalda företag är urvalet präglat av så 
kallade bekvämlighetsurval samt strategiskt urval. Enligt Bhattacherjee (2012) kan 
bekvämlighetsurval göras för att testa teori mot verklighet. Vidare argumenterar 
Bhattacherjee (2012) för att bekvämlighetsurval inte ska användas för att uppnå ett 
generaliserbart resultat. Bekvämlighetsurvalet grundar sig enligt Bryman & Bell (2013) på att 
urvalet sker utifrån vad som finns tillgängligt. Urvalet har påverkats av en geografisk 
begränsning. Endast företag i Stockholm blev tillfrågade att delta i studien.  
Strategiskt urval innebär att respondenterna ska ha något relaterat till det ämne som ska 
undersökas (Alvehus, 2013). I detta fall tillfrågades endast företag som hade en Facebooksida 
där de varit aktiva.  Att vara aktiv innebar vid detta urval att företaget kontinuerligt, minst två 
gånger i veckan, uppdaterade sin Facebooksida med inlägg i form av statusuppdateringar, 
inlägg, bilder eller filmer. Kundernas aktivitet togs ingen hänsyn till då studien syftar till att 
analysera företagets aktiviteter.  
Ytterligare ett strategiskt urval gjordes då endast träningsanläggningar tillfrågades att delta i 
studien. Detta då företag inom denna bransch är tjänsteföretag där relationsmarknadsföring 
enligt Grönroos (2004) är en viktig del.  

10 företag tillfrågades att delta i studien varav tre svarade att de ville och kunde delta. Ofta 
kan det vara svårt att få till en intervju och därför påverkas urvalet av respondenter av 
tillgänglighet och bekvämlighet (Alvehus, 2013). 

3.4	  Operationalisering	  
För att kunna besvara uppsatsens syfte måste den data som samlas in under intervjutillfällena 
vara relevant för undersökningen vilket görs genom en operationalisering. Operationalisering 
innebär enligt Bryman & Bel (2013) att de begrepp som ska undersökas väljs ut och frågor 
formuleras sedan utifrån dessa. Bhattacherjee (2012) förklarar operationalisering som 
processen att skapa indikatorer eller områden som kan mäta eller undersöka den valda teorin.  

I denna undersökning har frågorna till intervjumallen utformats enligt den teori som är vald. 
Det innebär att intervjumallen består av de tre huvuddelarna interaktion, teknik och värde.  
Data som framkommer från intervjuerna kommer genom operationaliseringen att kunna 
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kopplas direkt till teorin då frågorna tagits fram utifrån teorins tre områden likt Bhattacherjees 
(2012) förklaring. På så sätt kommer svaren gå att diskutera och analysera utifrån både teori 
och verklighet vilket besvarar uppsatsens syfte. 

Frågorna som ställdes under intervjutillfällena var till största del öppna frågor, detta för att 
besvara uppsatsens syfte bättre. Enligt Bryman & Bell (2013) ger öppna frågor möjlighet för 
respondenterna att reflektera över frågorna och svara med sina egna ord. Vidare ger det svar 
som lämpar sig bättre för att undersöka hur de idag arbetar med Facebook utifrån de tre 
huvuddelarna.  
Nedan presenteras de frågor som finns i intervjumallen med en förklaring om varför de finns 
representerade och hur de kan kopplas till vald teori.   

3.4.1	  Allmänna	  frågor	  
1. Hur länge har ni haft en Facebooksida? 
2. Har ni någon, och i så fall vad, är er specifika strategi för er närvaro på Facebook?  

 

Dessa inledande frågor ställs för att få en bakgrund till företaget och dess aktivitet på 
Facebook. Frågorna kan enligt Bryman och Bell (2013) ses som faktafrågor rörande 
informanter. Vilket betyder att det är en privatperson som svarar för ett helt företag. De 
inledande frågorna är viktiga för att i analysen kunna förstå, förklara och se samband mellan 
teori och verklighet. Tiden då företagen har varit medlemmar på Facebook anses relevant då 
detta kan komma att förklara vissa handlingar, då en ny användare kan antas sakna samma 
kunskap som en rutinerad och van användare har fått genom erfarenhet. Fråga nummer 2 
förklarar om företaget har en tanke med sin närvaro på Facebook. Kietzmann et al. (2011) 
menar att företag noga måste överväga vad de vill uppnå på det sociala mediet. Genom att få 
reda på om företagen har och arbetar efter en strategi kan teori prövas mot verkligheten. 

3.4.2	  Värde	  
3. Uppmuntrar ni kunder att framföra önskemål och förslag på Facebook? 
4. Hur hanterar ni förslag och önskemål som framförs på Facebooksidan? 
5. Anpassar ni erbjudanden efter kundernas önskemål? 
6. Hur tar ni reda på om era kunder är nöjda? 
7. Hur hanteras kritik? 
8. Vad för typ av information lägger ni upp?  

 

Frågorna under denna del av teorin syftar till att besvara om företaget som intervjuas utnyttjar 
Facebook för att skapa ett värde för sina kunder.  Som Szmigin, Canning och Reppel (2004) 
beskriver så är upplevs värdet av en tjänst individuellt. Frågorna 4-6 är relevanta eftersom 
företag har en stor möjlighet att ta reda på vad som är värdefullt för sina kunder genom 
Facebook. De har också en möjlighet att skapa ett värde för sina kunder genom att anpassa sig 
efter önskemålen. Som Wilson et al. (2012) beskriver så är det komplext att ta reda när kunder 
upplever ett värde. Genom att interagera med kunderna kan företag få reda på detta menar 
Szmigin, Canning och Reppel (2004). Frågorna 7-8 är relaterade till hur företaget interagerar 
med sina kunder för att ta reda på om de är nöjda.  Enligt Lovelock och Wirtz (2011) skapas 
ett värde genom personer och processer och Szmigin, Canning och Reppel (2004) menar att 
internet kan användas till detta. För att ta reda på hur företagen använder Facebook har fråga 
9 formulerats som syftar till att ta reda på vad för värde de skapar för kunden genom 
Facebook. 
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3.4.3	  Interaktion	  
9. Är det någon hos er som är ansvarig för uppdateringarna eller sköts det kollektivt? 
10. Uppmuntrar ni kunder att interagera med er? 
11. Uppmuntrar ni kunder att interagera med varandra? 
12. Hur ofta uppdaterar ni sidan med inlägg? 
13. Hur tänker ni kring att svara på frågor? Snabbhet? Tydlighet? 
14. Hur upplever ni era kunders engagemang på Facebook? 

 
Frågorna 10-12 är kopplade till en punkt som Szmigin, Canning och Reppel (2004) belyser 
som viktig. De menar att företaget har ett stort ansvar för interaktionen med kunden men att 
även kunden ska ha ett visst ansvar. Dessa tre frågor syftar till att undersöka om företaget 
uppmuntrar alla tre typer av ansvar, företag till kund, kund till företag, och slutligen kund till 
kund. Alla dessa tre typer bidrar till en ökad och förbättrad interaktion (Szmigin, Canning och 
Reppel, 2004).  
Frågorna 13-15 syftar till att undersöka hur företaget arbetar med att upprätthålla 
interaktionen och hålla den aktiv. Szmigin, Canning och Reppel (2004) menar att kundens 
intresse för tjänsten kommer att öka om de får känslan av att kunna vara med att påverka 
tjänstens utförande. Det är därför av intresse att ta reda på hur företaget aktivt arbetar med att 
hela tiden hålla igång konversationen och hur de uppfattar kundernas engagemang. Fråga 13 
är även relaterat till teknik-delen av triangeln, då svaret på den frågan kan påverkas av hur 
pass bekväm personalen känner sig med tekniken. 

3.4.4	  Teknik	  
15. Varför har ni valt att ha en Facebooksida?  
16. Känner sig ansvarig personal sig bekväm med att använda Facebook? 
17. Lägger ni någonsin upp bilder på era kunder, eller låter dem lägga upp egna bilder 

på er sida? I så fall, i vilket syfte? 
18. Finns ni närvarande på några andra sociala medier? Vilka? 

 

Fråga 16 är relaterad till det Szmigin, Canning och Reppel (2004) menar, att personalen måste 
kunna använda tekniken för att konversationen på internet ska kunna upprätthållas. 
Aktiviteten på ett socialt media är viktigt (Kaplan och Haenlein, 2010) och därför är det 
relevant att ta reda på huruvida respondenten anser att den är bekväm med att använda 
Facebook.  
Enligt Thackeray et al. (2008) möjliggör sociala medier för kunderna vara med att påverka 
och skapa innehållet. Detta kan göra att relationerna stärks och att kunderna blir mer 
engagerade. Fråga 17 syftar till att ta reda på om hur företagen tänker kring detta och om det 
fungerar i verkligheten.  
Fråga 15 och 18 har utformats för få en inblick i hur företagen resonerar kring olika sociala 
medier. Enligt Kaplan och Haenlein (2010) måste företag noga välja vilka medier de ska vara 
på, och detta bör styras av deras målgrupp och vilken information som ska spridas. Om 
företagen finns närvarande på andra sociala medier skulle det i så fall kunna påverka 
företagets aktivitet på Facebook. Därför berör intervjun denna punkt för att kunna få en 
ytterligare förklaring till hur de resonerar kring sin närvaro på Facebook. 

3.4.5	  Avslutande	  frågor	  
19. Upplever ni att relationen med era kunder har förbättrats efter att ni skapat 

Facebooksidan? 
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20. Upplever ni att ni har ett starkare band till de kunder som är aktiva på er 
Facebooksida? 

 

Precis som de inledande frågorna är dessa avslutande frågor viktiga för att kunna analysera, 
förstå och koppla samman verklighet och teori. Dessa frågor är till skillnad från resterande 
kopplade till teorin som helhet där företagets syn på vad Facebook bidrar med i arbetet med 
att skapa band och relationer tas upp. Enligt Szmigin Canning och Reppel (2004) ska rätt 
arbete med värde, interaktion och teknik på ett socialt media vara grunden för att ett socialt 
band skapas eller stärks. Genom att at del av företagens åsikter om hur de upplever detta band 
och relationsskapande kan det analyseras utifrån hur och om de arbetar utifrån interaktion, 
värde och teknik.  

3.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  	  
Enligt Halvorsen (1992) är validitet ett begrepp som beskriver hur väl den empiriska data som 
samlats in är relevant för studiens problemställning. Bryman och Bell (2013) beskriver att 
validitet är relaterat till huruvida resultatet av studien svarar på det forskaren avser undersöka. 
Halvorsen (1992) menar att validiteten påverkas av de två delarna teori och empiri. Dessa två 
delar måste överensstämma med varandra för att hög validitet ska uppstå. När forskaren 
arbetar med teoridelen ska ett problem formuleras och teorin ska definieras. Empiridelen 
handlar om att undersökningen ska ge relevant information som går att jämföra med teorin. I 
denna studie har operationaliseringen bidragit till validiteten. Utifrån modellens olika delar 
har intervjufrågorna utformats för att kunna få relevant information från deltagarna.  
Bryman och Bell (2013) menar att det finns olika varianter av validitet. Extern validitet 
utreder om undersökningen kan ge generaliserbara slutsatser (Bhattacherjee, 2012). Här spelar 
urvalet av respondenter stor roll. Det forskaren måste ha i beaktning är att välja deltagare i 
studien som kan representera den grupp som syftet ämnar undersöka (Bryman och Bell, 
2013). I denna studie syftar inte undersökningen till att komma fram till ett generaliserbart 
resultat. Företagen som i denna studie blev tillfrågade att delta i undersökningen valdes ut för 
att de har en Facebooksida där de lagt ut information kontinuerligt. Företagen är därför 
relevanta för studien eftersom att de använder Facebook och kan besvara hur verkligheten ser 
ut för dem. Om ett generaliserbart resultat ska uppnås skulle fler företag behöva intervjuas, 
men då skulle även syftet se annorlunda ut.  
Bryman och Bell (2013) nämner även intern validitet. Begreppet handlar om hur olika 
faktorer påverkar varandra och om det har tagits någon hänsyn till detta i undersökningen. 
Alvehus (2013) menar att begreppet validitet inte kan utredas på samma sätt i kvalitativa 
forskningar som i kvantitativa. Detta eftersom kvalitativa metoder ämnar undersöka processer 
och deltagarens verklighet. I denna studie har frågorna utformats som öppna för att kunna ge 
utrymme till deltagaren att själv beskriva sin verklighet. Deltagarna fick innan veta att 
intervjun inte syftar till att bedöma deras aktivitet på Facebook, utan att det som snarare var 
av intresse var deras uppfattning om det.  
Reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2013) en indikation på om resultatet skulle bli det 
samma om undersökningen genomfördes igen.  Inom den kvalitativa forskningen kan 
reliabiliteten dock bli svår att värdera. Detta beror på att intervjupersonerna omedvetet 
påverkar intervjuns resultat genom sin personlighet (Halvorsen 1992). Alvehus (2013) 
argumenterar på ett liknande sätt att det är osannolikt att en deltagare ska svara på exakt 
samma sätt vid ett annat intervjutillfälle med en annan intervjuperson. Metoden i denna studie 
har i ett försök att öka transparensen beskrivits på ett ingående sätt så att undersökningen kan 
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genomföras igen. Transparens innebär enligt Bryman och Bell (2013) att forskaren på ett 
tydligt sätt beskriver metoden och förhållningssättet.  

3.6	  Analysmetod	  	  
En förutsättning för att kunna beskriva hur en verklighet ser ut och vad för något en forskare 
har hittat i sin studie krävs det att en analys av insamlad data sker (Halvorsen, 1992).  
Halvorsen (1992) beskriver även att de intervjuer som spelats in måste skrivas ut innan de kan 
analyseras. Detta kallas transkribering. När en intervju transkriberas innebär det att det som 
sagts under intervjun skrivs ned som en text (Alvehus, 2013). 

I denna undersökning spelades intervjuerna in och transkriberades. För att kunna få fram 
empirin till denna uppsats användes sedan den analysmetod som kallas för tematisering. 
Tematisering innebär att de teman eller kategorier som är relevanta för att uppfylla studiens 
syfte plockas ut från det transkriberade materialet (Alvehus, 2013, 110) Transkriberingarna 
lästes igenom, och citat delades upp i de olika kategorierna som syftet ämnar undersöka. De 
tre intervjuerna tematiserades, jämfördes och diskuterades sedan. Att fler än en person, i detta 
fall två, tematiserade materialet kan enligt Alvehus (2013) bidra till att materialet blir 
bearbetat med olika infallsvinklar. Materialet blir då mer nyanserat eftersom två personer kan 
ha olika uppfattningar och tolkningar av materialet.  
Enligt Alvehus (2013) bör den text som utgör empirin bearbetas under tiden som 
tematiseringen sker. Transkriberingen måste reduceras till en hanterbar text och delar som bör 
beskrivas mer detaljerat ska väljas ut. I detta fall bearbetades materialet från tematiseringen 
till en text som beskriver företagens tankar och åsikter kring deras närvaro på Facebook. För 
att lättare kunna analysera det empiriska materialet har en tabell sammanställts där svaren på 
frågorna kortfattat redovisas. Detta underlättar även för läsaren att följa med i de resonemang 
som sedan förs i analysen. 
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4.	  Empiri	  
Här presenteras den data som intervjuerna resulterade i. Empirin är en sammanställning och 
reducering av det transkriberade materialet från intervjuerna. 

Om inget annat anges är informationen i nedanstående avsnitt hämtade från intervjuerna med 
respektive företag. I slutet av detta kapitel sammanfattas svaren på intervjufrågorna kortfattat 
i en tabell. 

4.1	  Nordic	  Wellness	  Odenplan	  
Nordic Wellness är en träningskedja i Sverige som grundades år 1997 med idag har totalt 108 
klubbar som finns representerade runt om i landet (Nordic Wellness, 2014a). Nordic Wellness 
Odenplan är ett av dessa och de erbjuder sina kunder gymträning, gruppträning och personlig 
träning (Nordic Wellness, 2014b). Klubben ligger centralt i Stockholm och arbetar mot 
Nordic Wellness vision som lyder: "Vi jobbar ständigt för att utveckla och bli en större del av 
den globala hälsan" (Nordic Wellness, 2014c).  
Nordic Wellness Odenplan har en Facebooksida med 727 gilla-markeringar som har funnits i 
3,5-4 år. Platschefen är Agneta Antonsson, men den som ansvarar för Facebooksidan är 
Sandra Forslund, som även är instruktör på klubben.  

Sandra berättar att de inte uppmuntrar kunder att lämna önskemål på deras Facebooksida. De 
vill hellre att den informationen ska gå till receptionen, via mejl eller telefon. Detta på grund 
av att de vill att informationen ska gå till den person som konkret kan göra något åt det. Om 
kunder hör av sig med idéer på Facebook svarar de på det inlägget, men svarar att de ska höra 
av sig på annat sätt. De hänvisar kunden vidare så att den kan få hjälp.  
Nordic Wellness Odenplan anpassar sig efter kundernas önskemål, men på ett liknande sätt 
som är beskrivet ovan så vill de, om de får in önskemål via Facebook, att personen i fråga ska 
kontakta receptionen direkt. Det är där som önskemålet kan bearbetas och förändringen 
faktiskt kan ske. Informationen om en förändring eller när ett önskemål från en kund har 
uppfyllts meddelas den kunden om att förändringen är genomförd, och det kan även vara så 
att den informationen läggs ut på Facebook så att alla ser det.  
Nordic Wellness Odenplan har inte gått ut med några kundundersökningar eller utvärderingar 
genom Facebook. Sandra anser att kunderna redan är väldigt verbala på plats och att de ger 
mycket feedback i receptionen. Nationellt har Nordic Wellness gått ut med en 
kundundersökning som Nordic Wellness Odenplan informerade om (och uppmuntrade sina 
medlemmar att delta i) på Facebook. Dock menar Sandra att receptionen är deras största 
informationskälla vad det gäller kundnöjdhet.  
Skulle de få kritik från någon kund på Facebook menar Sandra att de då skulle försöka 
bemöta kritiken på Facebook, men även där försöka få kontakt med kunden på ett annat sätt 
så att problemet kan lösas. Med det vill hon visa att hon har sett meddelandet, och hon menar 
även att det då visar andra besökare på sidan att de bemöter kritiken.  
Inläggen som publiceras på Nordic Wellness Odenplans Facebooksida syftar i första hand till 
att informera medlemmarna. Den information som Nordic Wellness Odenplan lägger ut på 
Facebook är dels information som kommer från Nordic Wellness nationellt, men även nyheter 
och information som rör enbart klubben på Odenplan. Sedan publicerar Sandra även inlägg 
där hon försöker peppa och motivera medlemmarna allmänt.   

”Sen har jag eget ansvar för allt annat puffigt runt omkring.… men mest information läggs 
ut. Och sen heja heja, välkommen måndag, wiho! Peppinlägg också...” 
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Sandra är, som tidigare beskrivet den som är ansvarig för att lägga ut information och 
uppdateringar på Facebook. Agneta kan däremot svara på inlägg och hon är även delaktig i 
den informationen som läggs upp. 

Det sker idag ingen direkt uppmuntran från Nordic Wellness Odenplans sida att kunder ska 
interagera med dem eller varandra på Facebook. Däremot så uppmuntras kunderna att gilla 
deras Facebooksida eftersom att det gör att de lättare kan få ta del av information som skickas 
ut.  

Sandra menar att Facebook är en bättre kanal av den anledning att exempelvis vecko- eller 
månadsmejl som skickas ut, då hon upptäckt att de ibland sorteras som skräppost vilket gör att 
kunden missar information. På Facebook däremot kan de enkelt gå in och snabbt få ta del av 
nyheter eller viktig information. Sandra ger ett exempel: Om duscharna ska renoveras så 
lägger de upp den informationen på Facebook, eftersom många kunder tittar på Facebook på 
morgonen och då har en chans att hinna se det då. 

När Nordic Wellness Odenplan skapade sin Facebooksida kom Agneta och Sandra överens 
om att de inte ville publicera fler inlägg än ett per dag. De vill inte att deras medlemmar ska få 
för mycket information, eftersom det kan upplevas jobbigt och i förlängningen påverka dem 
negativt.  Nu känner de däremot att de inte behöver synas så mycket på just Facebook, de 
känner sig trygga med att deras medlemmar går in på deras sida ändå och börjar följa den. Det 
har resulterat i att de försöker hålla sig till att lägga ut inlägg ungefär en gång i veckan.  

Anledningen till att de försöker hålla sig till en gång i veckan är även att det finns flera Nordic 
Wellness klubbar i närheten. Medlemmarna på Nordic Wellness Odenplan tränar inte bara på 
just Odenplan utan på närliggande klubbar. Dessa klubbar har egna Facebooksidor och om 
medlemmarna även följer deras sidor kan det lätt bli så att deras nyhetsflöden fylls av 
budskap från Nordic Wellness. Sandra vill undvika detta och håller därför koll på deras 
Facebooksidor så att medlemmarna inte ska få samma information flera gånger samma dag. 
Även om detta är en riktlinje som Sandra har menar hon dock att det ibland inte riktigt 
fungerar. Vissa dagar händer det mycket, och då faller det sig också naturligt att det blir fler 
inlägg på en dag eller vecka.  
Sandra och Agneta försöker att svara på kommentarer som kunder skriver så snabbt som 
möjligt. Dock försöker de undvika att svara när gymmet är stängt. Det gör de medvetet så att 
kunderna inte ska förvänta sig att de alltid ska svara. Sandra får en notifikation på telefonen så 
fort någon kommenterar något på Facebooksidan och på så sätt kan hon ha koll på om någon 
skrivit något. 

Sandra tycker att deras kunder visar ett engagemang genom att de aktivt gillar väldigt mycket 
av innehållet som publiceras. Hon menar att de blir väldigt interaktiva och engagerade när de 
har lagt upp inlägg som är lite speciella eller när bilder har publicerats.  Sandra förklarar att de 
ibland tar bilder från passen, och att de då ”taggar” instruktörer och/eller medlemmar. Detta 
menar Sandra skapar ett engagemang, inte bara bland medlemmarna, utan också bland deras 
vänner. Sandra poängterar också att de självklart frågar innan om alla godkänner att vara med 
på bild, och sedan taggar de bara personer som gett sitt godkännande även till det.  
Sandra känner sig väldigt bekväm med att använda Facebook. Agneta som också använder 
Facebook, är inte riktigt lika bekväm, vilket är anledningen till att Sandra har fått ta över 
ansvaret. Men Sandra menar att Agneta ändå kan de funktioner som är viktiga för henne att 
kunna, som att svara på kommentarer exempelvis. 

Kunderna på Nordic Wellness Odenplan är ibland med och skapar innehållet som finns på 
deras Facebooksida. De checkar in ibland och i samband med det kan de också lägga ut 
bilder. Det händer ibland att Sandra, efter att ha fått ett godkännande, publicerar bilder som 
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medlemmar tagit.  På detta sätt är de ibland med och skapar innehållet i sidan, men hon 
poängterar att detta bara inträffar ibland. 
Nordic Wellness Odenplan har inte något behov av, eller möjlighet till, att skapa en sida på 
något annat socialt media enligt Sandra.  Hon anser att Facebook är en ett enkelt redskap och 
en bra kanal att använda sig av.  Hon upplever att hon når ut till många och att användandet 
av Facebook som marknadsföringskanal även innebär minskade marknadsföringskostnader.  
Enligt Sandra har kundrelationerna utvecklats tack vare användandet av Facebook. Hon 
upplever att hon har fått ett starkare band till kunderna för att hon kan kommunicera med dem 
via Facebook.  Hon anser dock att det är svårt att svara på om de upplever samma sak.  Alla 
kunder är inte medvetna om att det är just hon som svara på deras inlägg, vilket kan göra att 
de inte känner att de har samma starka band till henne.  

4.2	  Puls	  och	  träning	  Spånga	  
Puls och Träning är en gymkedja som har funnits sedan 2006.  De har för närvarande 59 gym 
i 4 olika städer i Sverige. De vill erbjuda sina kunder fräscha lokaler och har även personliga 
tränare som kan bokas in (Puls och Träning, 2014 A).  De vill skapa en ”hemmakänsla” i sina 
lokaler vilket innebär att de har öppettider som ska ge kunderna stor valmöjlighet om när de 
vill träna. Puls och Träning väljer lokaler som finns i bostadsområden för att göra det lätt för 
kunder att ta sig dit och de har valt att inte ha någon reception eftersom det inte skapar en 
känsla av att träna hemmet (Puls och Träning, 2014 B). 
Daniel Pineda, ägare och personlig tränare på Puls och Träning i Spånga startade upp deras 
Facebooksida i augusti 2012, tre månader innan gymmet öppnade. Varför Daniel valde att 
starta upp just en Facebooksida är på grund av många aspekter, främst för att skapa en 
interaktion med kunderna så att det ger dem ett mervärde, och framförallt för att skapa en 
relation till kunden.  Daniels strategi för Facebooksidan är kontinuitet och regelbundenhet. 
Måndagar läggs det ut träningstips, onsdagar gymtips och fredagar spångatipset. Strategin är 
hela tiden levande och ändras från termin till termin men kontinuitet är alltid viktigt menar 
Daniel.   
Daniel anser att de uppmuntrar sina kunder att framföra önskemål och förslag på Facebook. 
Interaktion menar Daniel är viktigast, men att det är svårt att få igång det. Det har varit för 
dålig interaktion mellan kunderna och Daniel.  

Daniel upplever att många gärna vill titta och se vad som händer men sedan lämna det där.  
Ibland skriver de själva frågor eller liknande, tillexempel nu när de håller på att bygga om, då 
frågar många. Facebook blir då den kanal som används för att kunderna ska vara up-to-date. 
Får Daniel frågor på sidan så svarar han så fort som möjligt, lite när som oberoende av tid på 
dygnet.   
Puls och Träning i Spånga har inte gjort någon undersökning för att se om kunderna är nöjda, 
varken på Facebook eller utanför. De har haft en tanke på att sätta upp en apparat med smileys 
på som kunderna trycker på när de går hem från träningen för att ge ett betyg på gymmet. 
Men i dagsläget gör de inga aktiva mätningar. Däremot anser Daniel att de tar reda på det i 
dagsläget genom sin närvaro och interaktion med kunderna.  

Ibland händer det att de får kritik på sin Facebooksida, även om det är väldigt sällan. 
Beroende på vilken typ och grad av kritik svarar Daniel lite olika. Är det kritik som inte är 
konstruktiv eller berör gymmet eller verksamheten, utan bara från människor som vill förstöra 
eller liknande har Daniel tagit bort kommentaren. Handlar det om kritik om gymmet försöker 
Daniel att be om ursäkt, ta åt sig och ändra på det inträffade. Kritik som handlar om 
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bemötande och om någon tycker sig blivit illa behandlad försöker Daniel alltid ta problemet 
personligen med personen och endast svara på Facebook initialt. Men allt ska bemötas.  
Enligt den nu gällande strategin är det olika tips som läggs upp tre gånger i veckan. Utöver 
det läggs det ibland upp nyheter eller spontana inlägg, men viktigt är att det inte blir för 
mycket menar Daniel. Målet är att ge kunderna ett mervärde på Facebook genom bra inlägg 
med tips och nyheter och information som gör att de kan hålla sig uppdaterade. Bland annat 
handlar fredagarnas inlägg, spångatipset om att Daniel tipsar om någon av samarbetspartnerna 
i Spånga och ger kunderna en viss rabatt eller erbjudande hos samarbetspartnern. Event, 
tävlingar och roliga saker läggs upp emellanåt för att ge kunderna ett värde. Genom 
Facebooksidan tror Daniel också att han bygger upp en gemenskap och relation som 
värdesätts av kunden.  

Idag är Daniel är den som är ansvarig för Facebooksidan även om hans personliga tränare och 
en gymvärd har tillgång till Facebook. Han har även ansvar för deras övriga sociala medier 
som twitter och instagram. 
Daniel försöker uppmuntra kunderna att integrera med dem via Facebook och tycker att det 
fungerar ganska bra. Det är på Facebook den snabbaste informationen kommer ut och det är 
där kunderna har lärt sig att fråga. Enligt Daniel vet kunderna att de kommunicerar ut 
information via Facebook, men visst skulle kunderna kunna bli ännu bättre på att 
kommunicera tillbaka till dem. Det händer inte så ofta att kunderna interagerar med varandra 
på deras Facebooksida.   
Hur ofta Daniel uppdaterar sidan med inlägg varierar, men max två inlägg per dag. Han tror 
på ”less is more”. Att om för mycket läggs ut tittar ingen på det och det blir inte lika 
effektfullt. Bilder är väldigt bra har Daniel märkt, han föredrar att lägga upp en bild framför 
en text då det uppmärksammas mer.  
Precis som vid kritik som kom in på sidan så anser Daniel att det är viktigt att ge snabb 
respons på frågor och vara ärlig i sitt svar. Ärlighet, mindre formell och mer rakt på sak, för 
att få en mer vän-relation som inte är så korrekt och upplevs stel, är viktigt.  

Daniel anser att kunderna som finns på Facebook är engagerade. Framförallt då det är roliga 
saker som görs via sidan, tävlingar och liknande.  

Enligt Daniel fungerar Facebook bra som verktyg och han är bekväm med att använda 
Facebook. Sen finns det alltid saker som han inte förstår till 100 %, bland annat deras köpta 
marknadsföring, men där har han fått kontakt med en person som ska hjälpa honom.  
Kunderna brukar inte lägga upp så mycket bilder men Daniel försöker då han föredrar det 
framför text. Han brukar inte tagga kunderna i bilden men vet att det har en otrolig 
spridningseffekt om det lyckas, nu går han bara ut med förnamnen. Sedan har de försökt att 
fota medlemmar, skriva deras mål och liknande och sedan lägga upp på sidan. Men kunderna 
själva är inte så aktiva när det gäller sådant utan det är personalen som får dra runt det.  

Daniel är övertygad om att relationen till kunderna är bättre genom att de finns på Facebook. 
Det finns otroligt mycket Daniel vill göra med sidan och han är övertygad om att det enbart 
stärker hans kundrelationer. Det ger honom ett starkare band till de kunder som är 
medlemmar på Facebook än de som inte är det.   

4.3	  Rosa	  skrot	  	  
Rosa skrot är ett familjeföretag som drivs av två generationers kvinnor och erbjuder sina 
kunder ett gym som ”inspirerar till träning och välmående”.  Rosa skrot erbjuder både 
styrketräning i gymmet samt gruppträningsklasser.  riktar sig till kvinnor och har utifrån det 
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byggt upp ett träningscenter med visionen, ”en mötesplats för kvinnor, ett nischat gym som 
sticker ut från mängden och som har en själ” (Rosa skrot, 2014a).  Rosa skrot har funnits 
sedan 2012 och har sedan dess fått utmärkelsen årets gym två gånger. Första gången var 2013 
av tidningen Topphälsa och andra gången var 2014 av Guldhjärtat (Rosa skrot, 2014b). Rosa 
Skrot ligger centralt på Södermalm i Stockholm (Rosa skrot, 2014). Rosa skrot har idag cirka 
700 medlemmar inkluderat alla klippkort och månadskort. Det finns även rena autogirokort, 
dvs. de mer regelbundna medlemmarna som är cirka 400 av 700.  

Rosa skrot har haft sin Facebooksida sedan sommaren 2012. Tanken med Facebooksidan var 
att ha den i marknadsföringssyfte då gymmet öppnade först tre månader efter Facebooksidan. 
Ansvarig för Rosa skrots Facebooksida är Camilla Dymling som är VD på företaget. Idag 
inser Camilla att Facebooksidan inte bara var bra ur marknadsföringssynpunkt utan att det 
även var bra för företaget att de hade en plats att föra diskussioner på, redan innan öppning. 
Camilla ansvarar för hela företagets marknadsföringsaktiviteter samt de övriga social 
medierna de är aktiva på, såsom instagram och twitter.  
Camillas strategi för deras närvaro på Facebook är att: 

1. Vara närvarande 
2. Att det ska vara en bra blandning på erbjudanden och roliga saker som händer 

Camilla menar på att de inte direkt uppmuntrar sina kunder till att lämna önskemål och 
liknande via Facebook. Då personal alltid är på plats i gymmet och pratar med kunderna så 
sker det på plats i gymmet istället. Vilket Camilla ser som något positivt då det annars är 
väldigt lätt att skriva saker över internet vilket kan skada företaget istället. Men händer det att 
kunder lämnar önskemål och förbättringsförslag så tar de absolut åt sig av det sagda.  
Rosa skrot genomför inte några direkta undersökningar för att kontrollera att sina kunder är 
nöjda, framförallt inte via Facebook. Men de blir betygsatta av sina kunder på sidan, vilket är 
en typ av feedback på att de gör ett bra jobb då de har ett snittbetyg på 4,8 av 5 på sin 
Facebooksida, där 77 personer har röstat.  
Det har hänt ett par gånger under deras tid att någon skrivit kritik eller negativt om företaget 
på deras Facebooksida. Den kritiken tar Camilla åt sig av snabbt och hennes strategi är att 
alltid kontakta personen, då det oftast är en medlem eller någon som brukar träna hos dem. 
Hon hör av sig och försökt lösa saken, fråga vad det är som hänt, varför har det blivit så här 
och vad kan vi göra för att lösa det? Det är viktigt att lösa det med kunden först menar 
Camilla, sen skriva ett svar på inlägget och förklarar vad som hänt så att alla andra kan se att 
det löst sig. Sedan har det även hänt en gång att Camilla har gått in och dolt ett inlägg som 
hon inte ansåg rättvist då en kund försökte säga upp avtalet trots att det var påskrivet och 
bundet i ett år. Camilla hade även erbjudit sig att försöka hitta en lösning eftersom kunden 
tydligen hade missförstått avtalet, men trots detta skrev personen negativt om dem på deras 
Facebooksida.  

Den information som Camilla lägger upp på Facebooksidan är blandad. Precis som hon 
berättade angående strategin så är innehållet en del av strategin. Nyheter blandas med 
erbjudanden, bilder, pepp och viktig information.  En del information om samarbetspartners 
läggs också upp om det är något roligt de har gjort eller ska göra tillsammans.  Eftersom 
Camilla själv inte har någon bakgrund inom träning utan från restaurangbranschen erkänner 
hon att det inte läggs upp så mycket träningstips på Facebook, trots att de bedriver en 
träningsverksamhet. De gånger då det kommer upp mer träningsinspiration och tips på 
övningar och liknande är när Camilla varit på semester eller liknande och någon av gymmets 
Personliga tränare har tagit över och skött sidan. Då har det naturligt blivit mer fokus på 
träning.  
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Camilla försöker som sagt att variera det som läggs upp på sidan. Hon försöker även till viss 
del sära på vad som läggs upp var. Exempelvis läggs snabba inlägg upp med kort information, 
viktiga nyheter eller liknande på Facebook medan det på hemsidan är längre texter och mer 
information. Det på Facebook ska vara tilltalande, senaste nytt och glatt menar Camilla på. 
Längre texter har hon av erfarenhet valt bort då dessa inte uppmärksammas i samma grad som 
exempelvis kortare texter och bilder. Kunden ska alltid kunna titta in på Facebooksidan och 
känna sig uppdaterad om vad som händer, t.ex. då det var en vattenläcka i lokalen för ett par 
veckor sedan så förmedlades det ut via Facebook. 
Sättet Camilla skriver på när hon gör inlägg på sidan är personligt. Så har det varit ända sedan 
starten. För Camilla känns det naturligt och hon behöver inte tänka på att hon ska vara någon 
annan utan hon skriver som Camilla, med en personlig och glad ton ut till följarna.  

Camilla uppmuntrar medlemmarna på Facebook att interagera med dem till den grad att hon 
ibland ställer frågor. Då brukar även responsen vara bra tycker hon. Sedan så uppmanar de 
hela tiden på gymmet och i sin kontakt med kunder att gå in på deras Facebooksida. Gör de 
det och även gillar så blir ju även det en form av interaktion anser Camilla. 

Precis som med önskemål via Facebook så berättar Camilla inte att hon uppmuntrar 
medlemmarna att interagera med varandra. Enligt henne är det svårt, något som hon har tänkt 
på mycket. Hur ska de kunna få igång att kunderna pratar med varandra på sidan, det blir mest 
att de kommenterar på Camillas inlägg. Samtidigt som Camilla tänkt på det och hur hon ska 
få det att komma igång så har hon nu börjat fundera och komma till en ny instinkt. Vill hon 
verkligen i slutändan att de ska kommunicera med varandra på hennes sida? Det kan upplevas 
plottrigt och rörigt om det är för många som skriver tror hon. Nu kan Camilla också 
kontrollera och styra sidan på ett bra sätt, något hon tror skulle bli svårare om kunderna också 
var väldigt aktiva med varandra. Mer naturligt är det egentligen att de pratar med varandra via 
deras egna sidor eller med privata mail. Men Camilla vet att några av de som följer sidan har 
blivit vänner med varandra via dem, vilket är ett tecken på att de interagerat med varandra 
ändå.  

Camilla har satt en gräns för att hon inte ska uppdatera sidan med inlägg mer än en gång per 
dag. Ibland är det jättesvårt att hålla sig då det är så mycket som hon händer och saker som 
hon vill förmedla ut till alla. Vissa dagar är det tvärtom och det kan då saknas inspiration för 
ett inlägg, vilket gör att det inte behöver uppdateras dagligen. Men max ett per dag försöker 
Camilla hålla för att inte trötta ut kunderna. Hon är rädd för att det ska bli för mycket och 
försvinna i folks flöden.  

Precis som hanteringen av kritik på Facebook så anser Camilla att frågor ska tas på allvar och 
svaras på inom rimlig tid. Men då Facebook lever dygnet runt och folk kan skriva på vilka 
tider de vill så brukar hon göra en avvägning om hur pass snabbt hon måste svara. Vissa 
frågor måste tas direkt, oavsett tidpunkt medan vissa kan vänta med till morgondagen. 
Camilla tycker att det kan upplevas proffsigare också att svaren tas under exempelvis 
gymmets öppettider. Kanske även bra och nyttigt för henne själv då det tar upp en del av 
hennes privata tid med arbete. Men i nuläget är det inte så och det fungerar bra, men i takt 
med att Rosa skrot växer tror Camilla att hon kommer börja införa dessa regler för sig själv i 
framtiden.  
Facebooksidan fungerar enligt Camilla lite som Rosa skrots hejarklack också. Många som 
besökt gymmet men som inte bor i Stockholm eller som har flyttat därifrån är inne på deras 
sida och är aktiva. Tillsammans med nuvarande medlemmar som också är aktiva.  Camilla 
anser att de som följer sidan också är ganska engagerade i den. De gillar saker, kommenterar 
och checkar in på gymmet.  
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Camilla hade inte jättelång erfarenhet av Facebook innan hon startade Rosa skrots sida men 
med tiden den växt har hennes erfarenhet växt.  Hon har även tagit en del kurser inom sociala 
medier för att lära sig mer om olika sociala medier. Facebook är enligt henne ganska 
lättanvänt och roligt, det går att göra mycket med bilder, filmer, köpa reklam och text. Det är 
också lätt att söka upp någon och kunna skriva meddelanden till folk. Men det som Camilla 
tycker är absolut bäst med Facebook är den otroliga spridningen den har.  
Ibland försöker Camilla lägga upp bilder efter ett avslutat pass eller liknande. Personalen 
taggas i dessa bilder men inte medlemmarna, de kan göra det själva om de vill, men det har 
inte skett så ofta, Camilla tror att det kan bero på situationen, efter ett pass är majoriteten 
svettiga och röda och vill inte synas på Facebook.  
Ibland händer det att Camilla delar medlemmars bilder och lägger upp på sidan, eller delar 
andra inlägg som de anser roliga och värdefulla. Till exempel om feminism då alla är det mer 
eller mindre på Rosa skrot, eller om någon rolig och udda nyhet som till exempel nakenyoga.  

Camilla anser inte att relationen till kunderna har förbättras på grund av Facebook. Inte heller 
upplever hon att hon har starkare band till de som följer deras Facebooksida. Relationerna och 
banden till kunderna skapas på plats i gymmet menar hon. Det är en öppen miljö och det finns 
alltid personal på plats så det faller sig naturligt.  

4.4	  Empiri	  kortfattad	  i	  tabell	  
Här nedan visas en tabell där svaren på frågorna kortfattat beskrivs. De svar som presenteras i 
tabellen finns att utläsa i ovan text om respektive företag.  

 
Frågor: Nordic Wellness Puls och Träning Rosa Skrot 

Allmänna 
frågor 

1. Hur länge har 
ni haft en 
Facebooksida? 

3,5-4 år 2,5 år 2,5 år 

2. Har ni någon, 
och i så fall vad, 
är er specifika 
strategi för er 
närvaro på 
Facebook? 

Inte någon 
strategi mer än 
den i Sandras 
huvud; inte posta 
för mycket.  

Strategin är 
levande men 
utgår alltid från 
kontinuitet och 
regelbundenhet.  

Ja, 1: vara 
närvarande, 2: bra 
blandning på 
erbjudanden & 
roliga saker som 
händer i gymmet   

Värde 

3. Uppmuntrar 
ni kunder att 
framföra 
önskemål och 
förslag på 
Facebook? 

Nej, helst ska de 
komma in direkt 
till receptionen 
eller via mail till 
platschefen.  

Ja, eftersom 
kraften ligger i 
interaktionen. 
Men det är svårt 
att uppmuntra till 
det.  

Nej. 

4. Hur hanterar 
ni förslag och 
önskemål som 
framförs på 
Facebooksidan? 

De hänvisas till 
receptionen så tas 
det vidare 
därifrån  

Snabba svar, vara 
up-to date och 
hänga med. 

Tar åt oss. 

5. Anpassar ni 
erbjudanden 
efter kundernas 
önskemål? 

Ja, men via 
receptionen och 
beroende på 
önskemål.  

Ja, beroende på 
önskemål.  

Ja absolut om det är 
möjligt. 
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6. Hur tar ni 
reda på om era 
kunder är nöjda? 

Kunderna är 
väldigt verbala 
och feedback fås 
dagligen genom 
dem.  

Närvaro är prio 1, 
interaktion med 
kunderna. Men 
inga 
undersökningar 
eller liknande 
sker idag.  

Genom 
interaktionen med 
kunderna på plats i 
gymmet.  

7. Hur hanteras 
kritik? 

Får sällan, men 
om skulle det 
hanteras som 
önskemål, tack 
för feedback och 
sedan lämna mail 
eller 
telefonnummer 
för att lösa 
problemet.  

Beroende på 
graden av kritik, 
men en allmän 
kommentar på 
facebook med en 
ursäkt och där de 
visar att de tar åt 
sig och ska 
förbättra sig. 
Bemöta kritiken!  

Agerar direkt, ringer 
oftast upp kunden 
och försöker lösa 
problemet som 
uppstått och 
förklarar sedan på 
Facebook vad som 
skett.  

8. Vad för typ 
av information 
lägger ni upp?  

Information om 
vad som händer 
på gymmet, nya 
medarbetare, pass 
och liknande, 
pusha för ett pass, 
pepp och heja 
heja! 

Tips, nyheter, 
information om 
vad som händer 
på gymmet. 

Snabb information, 
Erbjudanden, event, 
kärlek till 
medlemmarna och 
en del från 
samarbetspartners.  

Interaktion 

9. Är det någon 
hos er som är 
ansvarig för 
uppdateringarna 
eller sköts det 
kollektivt? 

Sandra är 
ansvarig och 
Agneta 
uppdaterar vid 
behov.  

Daniel är ansvarig 
men gymmets 
personliga tränare 
och gymvärd är 
insatta.  

Camilla är ansvarig 
och den som sköter 
sidan.  

10. Uppmuntrar 
ni kunder att 
interagera med 
er? 

Nej inget uttalat, 
men berättar vid 
klasser och nya 
kunder att sidan 
finns och att de 
gärna får gå in 
och gilla den.  

Ja, eller de blir 
lite tvingade till 
det då det är på 
Facebook det 
händer. All 
information och 
snabbaste kanalen 
till gymmet.  

Inte mer än att vi 
uppmanar dem att 
gilla sidan genom att 
vi pratar för den. Vi 
ställer en del frågor 
på Facebook som de 
uppmanas svara på.  

11. Uppmuntrar 
ni kunder att 
interagera med 
varandra? 

Nej.  Inte direkt, nej.  Nej, vet inte hur det 
skulle göras.  

12. Hur ofta 
uppdaterar ni 
sidan med 
inlägg? 

Max 1 gång/dag, 
men vanligast är 
det 1-
3gånger/vecka.  

Cirka 3 
gånger/vecka 

Max 1 gång/dag. 
Ibland blir det mer, 
ibland mindre.  
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13. Hur tänker 
ni kring att svara 
på frågor? 
Snabbhet? 
Tydlighet? 

Svara så snabbt vi 
kan men inom 
gymmets 
öppettider.  

Ingen direkt 
strategi men svara 
ärligt och 
personligt.  

Beroende på frågans 
dignitet och hur 
viktig den är 
besvaras den 
därefter. Men alla 
svaras på så fort tid 
finns.  

14. Hur 
upplever ni era 
kunders 
engagemang på 
Facebook? 

Bra. Mycket likes 
och de är speciellt 
aktiva vid vissa 
typer av inlägg 
och bilder.  

Bra. Bra.  

Teknik 

15. Varför har ni 
en 
Facebooksida? 

Det är en bra 
informationskanal 
där kunder kan se 
viktig 
information. 

Många aspekter, 
men främst för att 
skapa interaktion, 
ge mervärde och 
skapa relationer.  

I 
marknadsföringssyft
e.  

16. Känner sig 
ansvarig 
personal sig 
bekväm med att 
använda 
Facebook? 

Ja, men  Agneta 
är lite osäker 
vilket är 
anledningen att 
hon lämnat över 
till Sandra.  

Ja. Ja. 

17. Lägger ni 
någonsin upp 
bilder på era 
kunder, eller 
låter dem lägga 
upp egna bilder 
på er sida? I så 
fall, i vilket 
syfte? 

Ja, vi lägger mest 
upp bilder från 
pass, kunderna 
gör det inte så 
mycket, ibland 
när de checkar in. 
Det bli bra 
spridning på 
bilden då vi 
taggar folk.  

Inte kunderna 
men Puls & 
Träning gör det 
ibland. Bilder är 
guld och får bra 
effekt.  

Ja, mest Rosa skrot 
som lägger upp, det 
händer ibland att 
kunder gör det. 

18. Finns ni 
närvarande på 
några andra 
sociala medier? 
Vilka? 

Nej.  Instagram och 
Twitter 

Instagram och 
Twitter.  

Avslutande 
frågor 

19. Upplever ni 
att relationen 
med era kunder 
har förbättrats 
efter att ni 
skapat 
Facebooksidan? 

Ja. Ja.  Nej. 
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20. Upplever ni 
att ni har ett 
starkare band till 
de kunder som 
är aktiva på er 
Facebooksida? 

Ja. Ja. Nej. 
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5.	  Analys	  och	  Diskussion	  
I detta kapitel jämförs och analyseras empirin med teorin. Analysen kommer sedan mynna ut i 
slutsatser som presenteras i nästa kapitel. 

5.1	  Värde	  
Genom att skapa en tjänst eller vara som är värdefull kan kundrelationerna enligt Szmigin, 
Canning och Reppel (2004) stärkas. Vad som är värdefullt för en kund kan dock vara svårt att 
ta reda på, eftersom ett upplevt värde är subjektivt. Genom att skapa en plattform på internet 
kan företaget uppmuntra kunderna att berätta vad de värderar och vilka önskemål de har. 
Kundnöjdhet är något som alla företag anser är viktigt. De upplever att de får reda på om 
deras kunder är nöjda på plats i gymmet eller vid receptionen, och inte i stor utsträckning via 
Facebook. Puls och Träning Spånga uppmuntrar sina kunder att komma med åsikter och 
önskemål, men även om möjligheten finns verkar inte kunderna vilja göra det.  För Rosa 
Skrot och Nordic Wellness Odenplan är det lite annorlunda, de vill istället att önskemål ska gå 
till receptionen eller platschefen, och att ärendet får behandlas där. Detta beror dels på att 
önskemålet direkt ska gå till den som faktiskt kan göra något åt det, men även på grund av att 
det finns en risk att negativ kritik kan spridas.   

Både Gummesson (1987) och Szmigin, Canning och Reppel (2004) menar på att det finns 
stora fördelar och möjligheter för företag att göra kunder mer nöjda genom att anpassa sina 
tjänster och produkter utifrån kunden. Internet kan användas för företagen att ta reda på vad 
kunderna önskar och på så vis få dem nöjda. Inget av de undersökta företagen fick in förslag 
eller önskemål kontinuerligt av sina kunder via sin Facebooksida. Men alla företag ansåg att 
kundanpassning var viktigt och att de arbetade för det i den mån de hade möjlighet till genom 
att ta önskemål och förslag som inkom till anläggningarna som viktig feedback.  
Att mäta kundnöjdhet är något som är komplext, och det kan vara svårt att mäta (Wilson et 
al., 2012). Det är dock en viktig del för ett företag eftersom att det kan påverka relationerna 
mellan företaget och kunden (Szmigin, Canning och Reppel, 2004). Inte någon från de tre 
företagen anger att de arbetar aktivt med att ta reda på om deras kunder är nöjda på Facebook. 
Företagen menar att de istället får feedback från kunderna när de träffar dem på gymmet. De 
får en uppfattning om kundens nöjdhet när de interagerar med varandra efter träningspassen. 
Rosa Skrot däremot håller koll på vilket betyg de har på sin Facebooksida. De kan på så vis få 
en bekräftelse på om den feedback de får på anläggningen stämmer.  
Szmigin, Canning och Reppel (2004) argumenterar att det är viktigt att ge kunderna en 
möjlighet att ge åsikter. Det är också av stor vikt att de lyssnar på åsikterna och kan besvara 
eventuell kritik som skrivs på de sociala medierna. De tre företagen har ett liknande 
förhållningssätt till kritik som med önskemål. Företagen uppger att de skulle besvara kritiken 
på Facebook. Detta för att visa att de sett kritiken och att de på ett eller annat sätt tagit den till 
sig. De agerar på samma sätt som Szmigin, Canning och Reppel (2004) beskriver i sin modell. 
Något som företagen dock beskriver är att även om de besvarar kritiken på Facebook, så vill 
de inte direkt föra något diskussionen eller resonemang på Facebook. Får de kritik besvarar de 
den, men försöker sedan att lösa problemet genom att ringa eller träffa personen fysiskt. Att 
alla företagen resonerade att en personlig kontakt var bättre än en skriftlig via Facebook 
grundar sig troligtvis på den spridningskraft Facebook har. Precis som Kaplan & Haenlein 
(2010) menar på att det är det finns risker med den spridningskraft Facebook har, bekräftar 
dessa företag detta. På grund av spridningsrisken väljer företag att inte hantera problem eller 
kritik skriftligt via Facebook, utan löser det via andra kanaler. När problematiken är löst 
bemöts inlägget på Facebook för att visa på att företaget tagit tag i problemet eller kritiken.  
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Vilken typ av information som läggs ut varierade mellan företagen. Gemensamt för alla 
företag var att det mest publicerades information om vad som händer på gymmet och om det 
är några särskilda händelser. Puls och Träning i Spånga delar även träningstips och 
information om det händer något särskilt i just Spånga centrum. Alla företag menar att de 
försöker hålla en personlig ton när de skriver information. De försöker agera mer som vänner 
och försöker komma bort från stela, ”korrekta” formuleringar. Lovelock och Wirtz (2011) 
anser att ett värde för kunden skapas av sociala processer och personer. Denna studie visar att 
företag är mer personliga och skapar dessa sociala processer genom att skriva på ett personligt 
sätt. De kan skapa ett värde för sina kunder genom att visa att det finns en person bakom 
företagsloggan. 

5.2	  Interaktion	  
De intervjuade företagen ansåg att interaktion med kunderna på Facebooksidan var viktigt.  
Företagen var engagerade och beskrev att de även hade engagerade följare. Det går i linje med 
Szmigin, Canning och Reppel (2004) som menar på att interaktion bygger på engagemang hos 
båda parter. Det som däremot kunde urskiljas gällande engagemang hos alla företagen var att 
engagemanget för det mesta startade hos företaget och sedan bemöttes av kunderna. Tvärtom, 
att kunderna startade engagemanget var högst ovanligt. Men de gånger detta skedde var alla 
företag noga med att svara och upprätthålla interaktionen som startat. All interaktion bemöttes 
av företagen vilket Szmigin, Canning och Reppel, (2004) anser viktigt för att i slutändan 
stärka banden mellan företaget och kunden. Företagen är överens om att en kort svarstid är 
viktigt. De anser att frågor som ställs på sidan måste besvaras så snabbt som möjligt. Precis 
som Szmigin, Canning och Reppel (2004) ansåg företagen att det är viktigt att alla frågor 
verkligen besvaras. 
Företagen uppdaterade kontinuerligt sina sidor, vilket gav kunderna möjlighet att kommentera 
och gilla. Hos de tre företagen är det en person som är ytterst ansvarig för att information 
läggs ut och kommentarer besvaras. Detta liknar det sätt som Szmigin, Canning och Reppel 
(2004) beskriver i sin modell, att företaget måste ta sitt ansvar för interaktionen. Enligt 
modellen bör även ett visst ansvar läggas hos kunden (Szmigin, Canning och Reppel, 2004). 
Studien visar dock att ansvaret till största del ligger hos företaget och att kunder sällan tar 
initiativ till interaktion. Trots att kunderna har möjlighet att interagera och upprätthålla 
interaktionen görs det inte alltid.  
Berry (1995) och Szmigin, Canning och Reppel, (2004) menar alla på att om interaktion och 
kommunikation även sker mellan kunderna så skapas och stärks de sociala banden till 
företaget. Kommunikationen kunder emellan mer eller mindre obefintlig hos företagen. Ett av 
företagen saknade denna interaktion och visste inte hur de skulle börja arbeta med det för att 
uppmuntra kunderna att interagera med varandra. Ett annat ifrågasatte om den interaktionen 
verkligen borde finnas eller inte, vilket gjorde att de inte heller uppmuntrade till den. Det 
företaget menade istället att det inte alltid är så bra om kunder skriver och lägger upp massa 
information. Istället vill de att den informationen som finns på Facebook ska komma från 
dem. Det tredje företaget uppmuntrade inte sina kunder till det alls.  

Företagen hade testat sig fram och hittat den typ av inlägg som de föredrog, då de gav mest 
interaktion. Inlägg som för med sig mer interaktion tyder på att kunderna finner dessa mer 
intressanta eftersom att de då de väljer att interagera. På så sätt kan det ses som att företagen 
anpassar sina inlägg, då de väljer att skapa inlägg som de lärt sig skapar mycket interaktion. 
Genom interaktion kan företagen få reda på vad kunderna gillar (Szmigin, Canning och 
Reppel, 2004) och därför kan detta ses som en typ av kundanpassning, genom valet av inlägg.  
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5.3	  Teknik	  
Gemensamt för företagen var att de ansvariga kände sig bekväma med användandet av 
Facebook. Det är något som Szmigin, Canning och Reppel (2004) anser är en förutsättning för 
att personalen ska vara aktiv och därmed skapa interaktion. De ansvarig var medvetna om 
olika funktioner som finns på Facebook och hade med tiden lärt sig vad vilka typer av inlägg 
som fungerar på deras målgrupp.  
Anledningarna till varför de undersökta företagen finns på just Facebook varierar, men alla 
hade en utgångspunkt i att använda det som en typ av marknadsföring eller som ett sätt att 
sprida information. Något som Facebook kan anses vara en lämplig kanal för, eftersom att 
antalet medlemmar är högt. Kietzmann et al. (2011) menar på att valet av ett socialt media 
noga måste övervägas då det finns otroligt många idag. De undersökta företagen vill nå ut till 
så många som möjligt av sina medlemmar och även andra, vilket visar att de tänkt över och 
gjort ett strategiskt val när de beslutade om att skapa en Facebooksida.  

Företagen är medvetna om den spridningskraft som Facebook kan ha. Valet av socialt media 
påverkar också tillgängligheten för kunderna då företaget måste finnas där kunderna finns. Då 
halva Sveriges befolkning besöker Facebook någon gång under ett år gör det Facebook till det 
mest populära sociala mediet i Sverige. Kunder finns på Facebook och därför väljer företag 
att också finnas på Facebook.  
De undersökta företagen menar alla att olika sociala medier kan ha olika funktioner och flera 
av företagen var aktiva på flera än ett socialt media för att fånga så många som möjligt inom 
sin målgrupp. En del av företagen menar på att eftersom olika sociala medier lämpar sig bättre 
eller sämre för olika funktioner, ersätter det ena inte det andra, utan blir istället komplement 
till varandra.  

Kunderna har möjlighet att påverka innehållet på Facebooksidan genom sin aktivitet. Som 
nämnt i analysen av interaktion så visade de intervjuade företagen att deras kunder inte själva 
tog så mycket initiativ till interaktion. Företagen lade ibland upp bilder på personal och 
medlemmar i samband med avslutat pass eller andra event.  Framförallt ett av företagen 
märkte att om personerna som fanns på bilden taggades blev både spridningen och 
interaktionen större. Fler kom i kontakt med bilden och valde att kommentera eller gilla. De 
andra två företagen beskrev också bilder som ett bra sätt att sprida och interagera bland 
kunderna. Men trots att företagen såg fördelarna med att lägga upp bilder skedde det bara 
ibland och mer sällan än kontinuerligt. Att kunder lade upp bilder var väldigt ovanligt. 
Facebook möjliggör för spridningen av bilder, vilket gör att problematiken kring varför det 
inte sker oftare inte ligger i de tekniska förutsättningarna. Det kan antas att alla kunder inte 
vill synas på bilder som cirkulerar på internet. Ett företag menade på att bilderna ofta togs 
efter avslutade pass och många kunder vill inte synas på sociala medier då, svettiga och röda. 
Kunders integritet kan skadas om företag väljer att sprida information och bilder på dem som 
de själva inte godkänt, vilket kan vara en av anledningarna till att det inte delas mer bilder 
idag. 
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6.	  Slutsatser	  
I detta kapitel presenteras de resultat som undersökningen har gett. 

6.1	  Värde.	  
Vid en jämförelse av teori och verklighet visar det sig att det finns fler skillnader än likheter i 
hur företagen arbetar med värde och värdeskapande för sina kunder. Studien visar att 
Facebook inte är det primära verktyget för att ta reda på vad kunderna upplever som 
värdefullt eller hur nöjda de är.  

Kundnöjdhet är något som anses viktigt men Facebook är inte den kanal som används för att 
ta reda på kundnöjdheten. Företagen vill istället få åsikter, önskemål och kritik direkt på plats 
i lokalen. Detta kan dels bero på att företagen inte vill att negativ kritik ska få spridning på 
Facebook men även att den personliga kontakten är mer naturlig i denna bransch. Personal 
finns oftast på plats vilket gör det lätt för kunderna att ta upp önskemål, feedback eller kritik 
direkt med personalen.  

6.2	  Interaktion	  
Studien visar att det finns många likheter i hur företag arbetar med interaktion i jämförelse 
med teorin. Företagen förstår vikten av interaktion och värderar den högt. De uppdaterar 
kontinuerligt och anpassar inläggen för att skapa så mycket interaktion som möjligt. De har 
någon som är ansvarig för att uppdatera sidan vilket visar att företaget tar sitt ansvar för 
interaktionen. 
Det som i verkligheten skiljer sig från teorin är att kunderna inte startar interaktionen och att 
de inte interagerar med varandra på Facebooksidan, trots att möjligheterna finns. I 
verkligheten vill företagen kunna kontrollera vilken information som finns på sidan vilket kan 
vara en anledning till att de inte uppmuntrar kunderna till att starta en konversation med dem 
eller varandra. Ytterligare en anledning kan vara att kunderna inte känner något behov eller är 
intresserade av att starta en konversation på Facebook.  

6.3	  Teknik	  
Fler likheter än skillnader har kunnat urskiljas i hur företag arbetar med teknik i verkligheten 
jämfört med modellen. 
De har alla valt Facebook eftersom att det är det största sociala mediet i Sverige och att de kan 
nå en stor målgrupp genom att finnas där. De är medvetna om spridningen som information 
kan få genom Facebook och de ansvariga känner sig bekväma med funktionerna som finns. 
Valet av socialt media tycks även ha påverkats av hur bekväma de ansvariga känner sig med 
mediet, vilket är en grundförutsättning för att skapa och driva sidan. 

Det som skiljer teori och verklighet är att kunderna inte är med och skapar innehållet på sidan 
i så stor utsträckning. Precis som med interaktionen finns det möjligheter till detta, men det är 
inte något som företagen uppmuntrar.  Kunder tycks inte heller ha något intresse av att dela 
bilder eller inlägg på företagens sidor. 

6.4	  Sammanfattning	  
Företagen arbetar till viss del enligt modellen med de tre delarna värde, interaktion och 
teknik. I varje del finns det dock både likheter och skillnader i hur företagen arbetar. Det är 
svårt att svara på vad det är som bidrar till att företagen får starkare relationer till sina kunder 
och om modellen verkligen är användbar. Detta eftersom att det råder delade åsikter mellan 
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företagen om relationerna har förbättrats genom deras närvaro på Facebook, trots att alla 
företag till viss del arbetar med delar av modellen.  
Företag arbetar med interaktion och teknik på ett liknande sätt som teorin beskriver men den 
del som handlar om värde behandlas inte i lika stor utsträckning. Företag väljer istället att 
arbeta med värde på plats i träningsanläggningen. Interaktionen är något som företagen anser 
är viktigt och försöker arbeta med. Att få kunder att starta en konversation eller interagera 
med varandra tycks dock vara svårt vilket innebär att detta inte fungerar i verkligheten. 
Företagen har valt ett socialt media efter var deras kunder är och vad de behärskar vilket 
innebär att denna del stämmer med verkligheten. 

Det finns således vissa delar av modellen som appliceras i verkligheten men alla delar 
används inte och det finns fortfarande frågetecken till huruvida närvaron på Facebook stärker 
kundrelationerna eller inte. För att kunna rekommendera denna modell behöver ytterligare 
forskning göras. 

6.5	  Vidare	  forskning	  
För att få ett helhetsperspektiv på huruvida Facebook är en lämplig och effektiv plattform för 
att skapa och stärka kundrelationer behöver fler studier göras. I denna studie har företagets 
syn undersökts men något som vidare forskning bör utreda är hur kunder upplever företagens 
närvaro på Facebook. Detta för att stärka studiens resultat genom att undersöka om företagens 
syn stämmer överens med kundernas uppfattning.   
Vidare forskning bör även göras för att ta reda på om några delar är viktigare än andra för att 
kunna skapa och stärka band till sina kunder. Studien har visat att hos två av företagen har 
relationerna stärkts trots att företagen inte arbetar med alla delar av modellen. Vad som inte 
gått att utläsa är om relationerna skulle stärkts ytterligare genom att företagen arbetade med 
alla delar. Modellen kan behöva moderniseras och förändras då utvecklingen inom områdena 
gått framåt sedan den skapades.  
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Bilaga	  1	  
Intervjumall 

Inledande frågor 

1. Hur länge har ni haft en Facebooksida? 
2. Har ni någon, och i så fall vad, är er specifika strategi för er närvaro på Facebook?  

Värde 

3. Uppmuntrar ni kunder att framföra önskemål och förslag på Facebook? 
4. Hur hanterar ni förslag och önskemål som framförs på Facebooksidan? 
5. Anpassar ni erbjudanden efter kundernas önskemål? 
6. Hur tar ni reda på om era kunder är nöjda? 
7. Hur hanteras kritik? 
8. Vad för typ av information lägger ni upp?  

Interaktion 

9. Är det någon hos er som är ansvarig för uppdateringarna eller sköts det kollektivt? 
10. Uppmuntrar ni kunder att interagera med er? 
11. Uppmuntrar ni kunder att interagera med varandra? 
12. Hur ofta uppdaterar ni sidan med inlägg? 
13. Hur tänker ni kring att svara på frågor? Snabbhet? Tydlighet? 
14. Hur upplever ni era kunders engagemang på Facebook? 

Teknik 

15. Varför har ni valt att ha en Facebooksida?  
16. Känner sig ansvarig personal sig bekväm med att använda Facebook? 
17. Lägger ni någonsin upp bilder på era kunder, eller låter dem lägga upp egna bilder på 

er sida? I så fall, i vilket syfte? 
18. Finns ni närvarande på några andra sociala medier? Vilka? 

Avslutande frågor: 

19. Upplever ni att relationen med era kunder har förbättrats efter att ni skapat 
Facebooksidan? 

20. Upplever ni att ni har ett starkae band till de kunder som är aktiva på er Facebooksida? 
 

  



 II 

Bilaga	  2	  
Figur 1. 

 
Figur 1. Triangelramverk för kundbindade (Szmigin, Canning och Reppel, 2004). Egen bearbetning. 


