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Abstrakt 

I det ständigt förändrade medielandskapet ökar möjligheterna för organisationer att hitta nya 
vägar att nå ut med sin marknadskommunikation. Detta ställer höga krav på att organisationer 
ska delta i medieplattformar och ha en fungerande strategi för hur plattformen ska användas. 
Sociala medier är en relativt ny plattform för organisationer att delta i och bidrar med en 
möjlighet att föra en interaktion med kunder, till skillnad från traditionella media som är en 
envägskommunikation. Tidigare studier har adresserat strategier för att organisationer på ett 
framgångsrikt sätt ska generera förtroende och lojalitet via sina sociala medier. Den 
kunskapslucka som återfinns är att undersöka om dessa strategier är relevanta och applicerbara 
även i ett fall där ett utvalt företag befinner sig i en djup förtroendekris.  

Studiens syfte är att utifrån ett företagsperspektiv kartlägga en pågående förtroendekris och 
undersöka hur ett deltagande i sociala medier kan bidra till att återfå ett raserat förtroende. 
Studien är en fallstudie om PostNord som i skrivande stund genomgår en förtroendekris samt 
använder sig utav en social plattform, Facebook, för att kommunicera med sina kunder. Det 
teoretiska ramverket som används för studien är Kellers (2001) kundbaserade 
varumärkeskapital som innefattar nivåer för att generera förtroende. Empirin samlades in 
genom en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer genomfördes med anställda på 
PostNord. Studien visar att det råder olika uppfattningar gällande vilken roll sociala medier har 
haft i förtroendekrisen och även hur ett deltagande i sociala medier kan bidra till att öka 
förtroendet. Författarna av denna studie har sammanställt en modell med en potentiell strategi 
för att bidra till att öka förtroendet via ett deltagande i sociala medier.  
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Abstract 

In the ever-changing media landscape, the opportunities for organizations to find new ways to 
reach out with their market communication are increasing. This poses high demands on 
organizations to participate in media platforms and to have a successful strategy for the 
platform. Social media is a relatively new platform for organizations to participate in and 
provides an opportunity to interact with customers, unlike one-way communication like the 
traditional media. Studies in the past has found strategies for organizations to apply for 
generating trust and loyalty through their participation in social media. The knowledge gap that 
is found is to investigate whether these strategies are relevant and applicable even in a case 
where a selected company is in a deep trust crisis. 

The aim of the study is to assess from an enterprise perspective an ongoing trust crisis and the 
role that social media can play in increasing trust by participating in social media. The study is 
a case study of PostNord. The organization is currently undergoing a trust crisis and uses a 
social media platform, Facebook, to communicate with their customers. The theoretical 
framework used for the study is Keller’s (2001) customer-based brand equity that includes 
levels for generating trust. Empirical data was collected through a qualitative approach and 
semi structured interviews were conducted with employees from PostNord. The result of this 
study shows that there are different perceptions about the role of social media in the trust crisis 
and how a participation in social media can help increase trust. The authors of this study have 
compiled a model of a potential strategy to help increase trust through participation in social 
media. 
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Trust, brand loyalty, social media, strategy, trust crisis, communication 

  



 

Innehållsförteckning 
 
1. Introduktion 1	

1.1 Bakgrund 1	
1.2 Problemformulering 1	
1.3 Syfte och kunskapsbidrag 3	

2. Litteraturöversikt 4	
2.1 Tidigare forskning 4	

2.1.1 Dagens medielandskap 4	
2.1.2 Sociala mediers egenskaper 4	
2.1.3 Förtroende 5	
2.1.4 Varumärkeslojalitet 5	
2.1.5 eWOM 6	
2.1.6 Användning av sociala medier 7	
2.1.7 Hot och risker med sociala medier 7	
2.1.8 Krishantering 8	
2.1.9 Sammanfattning 9	

2.2 Teoretiskt ramverk 9	
2.2.1 Varumärkeskunskap 9	
2.2.2 Kundbaserat varumärkeskapital 10	

3. Metod 13	
3.1 Syfte och forskningsfråga 13	
3.2 Operationalisering av forskningsfråga 13	
3.3 Fallstudie 14	

3.3.1 Forskningsobjekt - PostNord 14	
3.4 Forskningsstrategi - kvalitativ ansats 14	
3.5 Metodologi - Semistrukturerade intervjuer 15	
3.6 Datainsamling 15	
3.7 Urval 16	
3.8 Tillvägagångssätt 17	
3.9 Kodning av data - tematisk analys 17	
3.10 Vetenskapliga kriterier 18	

4. Empiri, analys och resultat 20	
4.1 Varumärkesidentitet 20	
4.2 Varumärkesbild 23	
4.3 Varumärkesrespons 26	
4.4 Varumärkesrelation 29	

5. Diskussion och kritisk reflektion 32	
6. Konklusioner 36	
7. Studiens brister och begränsningar 38	
Referenser 39	
Bilagor 42	

Bilaga 1. Intervjuguide 42	
Bilaga 2. Facebook-inlägg av PostNord 44	

 
 
 



 1 

1. Introduktion  
Denna fallstudie inleds med ett introduktionskapitel som består av en bakgrund, 
problemformulering samt syfte och kunskapsbidrag. I bakgrunden presenteras 
forskningsområdet och det valda forskningsobjektet för studien. Vidare redogörs 
problematiseringen och tidigare forskning inom det aktuella området. Avslutningsvis 
presenteras studiens syfte, kunskapsbidrag och huvudsakliga forskningsfråga. 

 
 
1.1 Bakgrund 
Den 30 november 2017 publicerar PostNord Sverige ett inlägg på sin Facebooksida. Inlägget 
inleds med ”Fantastiskt kul att ni är så många som har e-handlat varor dagarna runt Black 
Friday. Varken e-handelsföretagen eller vi hade kunnat drömma om en sådan kraftig ökning 
av antalet paket” (PostNord Sverige, 2017-11-30). Under texten finns en bild på en anställd 
som har händerna i luften och skrattar. I kommentarsfältet under inlägget, som av PostNord är 
av positiv karaktär, finns det över 300 kommentarer som till majoriteten är negativa. En 
kommentar lyder ”Ni är det SÄMSTA postföretag som finns! Hur länge tillåts ni hålla på så 
här!” (Facebookanvändare, 2017-11-30). 
 
PostNord är ledande i Norden som leverantör av kommunikations- och logistiklösningar 
(PostNord, 2018a). Trots den ledande positionen tillhör PostNord ett av de företag där störst 
negativ förändring skett under 2017 i svenskarnas förtroende för verksamheten. Mätningar som 
publicerats i förtroendebarometern visar att bolagets förtroende sjunkit från 50% till 11% under 
åren 2015–2018 (Medieakademin, 2018). I skrivande stund genomgår PostNord en allvarlig 
förtroendekris där nya uttalanden och händelser kontinuerligt uppmärksammas i media. Att 
organisationer hamnar i blåsväder är inget ovanligt, och inte heller för PostNord som genom 
historien genomgått flera kriser. Trots att ha lyckats ta sig igenom dessa verkar den rådande 
förtroendekrisen vara djupare än någon tidigare kris. Under arbetet med denna studie har 
flertalet rubriker cirkulerat i media varpå ett uttalande uppmärksammades särskilt. Mats 
Jansson, som tidigare arbetat med företag som genomgått kriser, exempelvis SAS-krisen, gick 
ut i media och tackade nej till positionen som ordförande för PostNord. Mats Jansson tackade 
inte bara nej, utan kallade även situationen för ett självmordsuppdrag (Hägerstrand, 2018, 13 
april). Gång på gång knockas PostNord av negativa rubriker och organisationen står onekligen 
inför stora utmaningar för att lyckas återfå det raserade förtroendet, och det som sker inom 
sociala medier kan komma att vara en bidragande del i återuppbyggandet. 
 

1.2 Problemformulering 
Sociala medier är relationsbyggande plattformar som primärt öppnar upp för interaktion mellan 
användare, samt för kontakten mellan organisationer och dess intressenter. Det är av vikt för en 
organisation att ha en kommunikationsstrategi i sociala medier som uppmuntrar användare att 
vilja interagera och kommunicera med dem för att bygga en relation (Kilgour, Sasser, Larke, 
Honkaniemi & Lehtonen, 2015). Betydelsen av detta ökar drastiskt eftersom konsumenter 
tenderar att alltmer vända sig till sociala medier för att hitta trovärdig information om en 
organisation och dess produkter, framför information som organisationen själva kommunicerar. 
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Med detta i beaktande är det av vikt för organisationer att uppmuntra en interaktion mellan 
användare (Cheung & Thadani, 2012).  
 
Då denna studie ämnar undersöka ett unikt fall där forskningsobjektet befinner sig i en 
förtroendekris är det även av vikt att ta del av tidigare forskning kring ett företags 
kommunikation under en kris. En organisations kommunikation via sociala medier under en 
pågående kris kan, enligt en studie av Han et al. (2017), ha en stor inverkan på konsumenternas 
uppfattning om varumärket och företaget i fråga. Studien belyser att den tidigare forskning som 
finns gällande strategier för kriskommunikation behöver förnyas i samband med sociala 
mediers uppkomst. Detta med grund i att tidigare forskning påtalat att de 
kommunikationsstrategier som en organisation kan använda är av ursäktande, förnekande eller 
rättfärdigande slag (ibid). Gällande vilken påverkan en kris har på konsumentens förtroende 
genomförde Yannopoulou et al. (2011) en studie för att undersöka detta närmare. Studien visar 
att en självupplevd kris har en kortsiktig effekt på konsumentens relation till företaget, medan 
en kris som uppmärksammas i media kan få långsiktiga konsekvenser då konsumenten börjar 
ifrågasätta förtroendet för företaget (ibid).  
 
Den problematik som har identifierats är att det saknas en framgångsrik strategi för hur sociala 
medier ska hanteras under en pågående förtroendekris. Det är därav av vikt att ta del av tidigare 
forskning gällande konsumenternas förtroende i relation till ett företags deltagande i sociala 
medier. En studie av Laroche et al. (2012) visar att ett företags deltagande i sociala medier 
bidrar till att skapa en gemenskap som i sin tur ger positiva effekter på konsumenternas 
förtroende. Likt Laroche et al. (2012) studie, fann även Burcin Tatar och Erden-Erdomus (2015) 
att ett företags deltagande i sociala medier har en positiv påverkan på förtroendet och lojaliteten 
som konsumenten upplever. I studien betonades att detta främst gäller i de fall då det som står 
i sociala medier är av positiv karaktär.  
 
Forskningsobjektet för denna studie befinner sig i en förtroendekris som tydligt återspeglas i de 
sociala medierna. Det som publiceras möts av ett stort motstånd som präglas av en extremt 
negativ attityd. En studie av Arli (2017) visar att det som företag publicerar i sina sociala medier 
bör upplevas som underhållande och relevant för att generera positiva effekter på 
konsumenternas attityd. Då det som florerar i sociala medier för den utvalda organisationen är 
negativa kommentarer är det även relevant för denna studie att se resultatet av tidigare forskning 
kring electronic Word-of-Mouth (eWOM) i relation till ett deltagande i sociala medier. Två 
studier som är av intresse undersöker hur konsumenternas förtroende och varumärkeslojalitet 
påverkas av negativ eWOM i sociala medier, samt vad som motiverar konsumenter till att delta 
i ett företags sociala medier (Bhandari & Rodgers, 2016; Wu, 2015).  
 
Samtliga av de studier som har presenterats har utförts utifrån ett konsumentperspektiv, och en 
bidragande faktor till detta kan vara att det finns svårigheter med att få organisationer som 
befinner sig i en kris att vilja delta i en studie. Denna studie har fått en unik möjlighet att 
infiltrera och kartlägga en högaktuell situation där forskningsobjektet PostNord befinner sig i 
en djup förtroendekris.  
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1.3 Syfte och kunskapsbidrag 
De tidigare studier som presenterats har resulterat i att en organisations deltagande i sociala 
medier har positiva effekter på konsumentens förtroende. Denna studie ämnar undersöka om 
detta gäller oavsett vilken situation företaget befinner sig i. Syftet med studien är således att 
utifrån ett företagsperspektiv kartlägga en pågående förtroendekris och undersöka hur ett 
deltagande i sociala medier kan bidra till att återfå ett raserat förtroende.  
 
Ovanstående syfte ger upphov till följande frågeställning: 
På vilket sätt kan ett deltagande i sociala medier påverka förtroendet för en organisation som 
genomgår en förtroendekris? 
 
I studien deltog respondenter från PostNord som har betydande roller inom de områden som är 
aktuella för studiens ändamål: kommunikation, sociala medier, kundupplevelser och marknad. 
Baserat på respondenternas utsagor och tidigare forskning presenteras ett teoretiskt och 
praktiskt kunskapsbidrag bestående av en strategi för hur ett deltagande i sociala medier kan 
bidra till att återfå ett raserat förtroende.  
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2. Litteraturöversikt 
Följande kapitel presenterar den tidigare forskning som ansetts relevant inom det aktuella 
forskningsområdet. Kapitlet inleds med en redogörelse av dagens medielandskap och sociala 
mediers egenskaper. Med förankring i tidigare studier redogörs för begrepp såsom förtroende, 
varumärkeslojalitet och eWOM i relation till sociala medier. Vidare följer användningen av 
sociala medier, hot och risker med sociala medier samt kriskommunikation. Avslutningsvis 
presenteras det teoretiska ramverk, Kellers (2001) ”Kundbaserade varumärkeskapital”, som 
senare kommer att tillämpas. 

 
 
2.1 Tidigare forskning 
2.1.1 Dagens medielandskap 
Media och marknadsföring är under en ständig förändring. Framväxten av digitala plattformar 
gör att de sker en konvergens, vilket innebär att olika mediekanaler smälter samman. För 
företag innebär konvergensen att utvecklandet av mediestrategier kräver allt mer resurser och 
strategiskt arbete, vilket i sin tur kräver välplanerade insatser och inte minst en större 
mediabudget. I samband med att fler mediekanaler uppkommer blir konsumenterna på 
marknaden allt mer fragmenterade, och företagets insatser i sin mediekommunikation måste 
vara pricksäkra för att generera önskade resultat. Digitaliseringen har medfört att 
konsumenterna har en ökad kontroll över sin mediekonsumtion då de kan kontrollera vad de 
ser, när de ser det och hur de ser det (Geskey, 2015). De digitala plattformarna och sociala 
medier har även kommit att bli en stor del av både vårt privat- och arbetsliv. Det är med hänsyn 
till detta därmed av vikt att integrera sociala medier som en central del i organisationers 
kommunikationsstrategi (Kilgour et al., 2015). Organisationer har implementerat detta då 
användandet av sociala medier som primär plattform för att interagera med sina intressenter till 
synes har ökat. Till följd av förflyttningen mot sociala medier har det öppnats upp möjligheter 
för organisationer att ha en omedelbar kontakt med sina intressenter, just tack vare sociala 
mediers direkta respons (Han, Sung & Kim, 2017; Freberg, 2012).  
 
2.1.2 Sociala mediers egenskaper 
I samband med att organisationer förflyttar delar av sin kommunikation mot sociala medier 
ställer detta krav på att de sociala medierna används på ett genomtänkt sätt och med en 
välarbetad strategi. För att ha en välarbetad strategi är det av vikt att nyttja sociala mediers 
unika egenskaper såsom autenticitet, transparens, omedelbarhet, medverkan, anknytning och 
trovärdighet, då dessa kan vara avgörande för förtroende och varumärkeslojalitet (Geskey, 
2015). Sociala medier som kommunikationskanal, till skillnad från annan traditionell media, 
innebär den uppenbara egenskapen att kunna vara just social. Enligt Fuchs (2017) råder det 
dock delade meningar om vad som innebär att vara social. Vissa menar, enligt Fuchs (2017), 
att all kommunikation är social, även inkluderat den traditionella envägskommunikationen som 
Tv-reklam eller reklam via tidningar, där fokus enbart ligger på att få ut ett budskap. Andra 
menar att detta inte är en social kommunikation, utan att social kommunikation definieras som 
social först när den sker genom interaktion mellan minst två individer. Antagandet, byggt med 
hänsyn till det senare påståendet, är att social kommunikation är den som sker exempelvis 
genom e-mail eller interaktion på sociala plattformar, såsom Facebook (Fuchs, 2017).  
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Kommunikationen som företaget publicerar på sina sociala medier bör präglas av interaktion 
och delning av information, framför direkt marknadsföring och reklam. Detta för att de sociala 
medierna ska kunna användas som relationsbyggande plattformar istället för endast 
informationsspridning (Kaplan & Haenlein, 2010). De sociala medierna bör inte enbart 
användas för att besvara negativa kommenterar, utan också för att publicera aktuellt innehåll 
som överlag bidrar till att konsumenter engagerar sig i en diskussion. För att använda sociala 
medier på ett framgångsrikt sätt bör företagen därmed lyssna på vad konsumenterna efterfrågar 
för innehåll och anpassa inläggen utefter det. Genom användandet av sociala medier kan företag 
skapa en relation med konsumenten, och likväl som för privata relationer, är det viktigt att vara 
aktiv och engagerad i relationen för att den ska vara hållbar och långsiktig (ibid). 
 
2.1.3 Förtroende  
För att etablera en hållbar relation är det av vikt att företaget har konsumenternas förtroende, 
vilket erhålls då företaget håller sina löften och därigenom levererar något som är av värde för 
konsumenten. När konsumenter har förtroende för företaget är de villiga att köpa produkten 
igen och dela med sig av positiv information om företaget (Mabkhot, Hasnizam & Salleh, 
2017). Att ha konsumenternas förtroende är av yttersta betydelse för samtliga företag för att 
vara konkurrenskraftiga (Bhandari & Rodgers, 2016). Tidigare studier har visat att det sätt som 
ett företag kommunicerar i sina sociala medier kan ha en stor påverkan på förtroendet för 
varumärket (Gretry, Horváth, Belei & C.R van Riel, 2017). Gretry et al. (2017) genomförde en 
studie som undersökte vilken påverkan en formell respektive informell kommunikation i 
sociala medier har på konsumenternas förtroende och även vilken kommunikation som är att 
föredra för okända respektive välkända varumärken. Studien genomfördes med tre experiment 
och påvisade att konsumenterna föredrog en formell kommunikation från företaget om det 
sedan innan var okänt för konsumenten, och att en informell kommunikation var att föredra i 
de fall där företaget var känt för konsumenten sedan innan. Om detta var tvärtom, hade det en 
negativ inverkan på konsumenternas förtroende (ibid). 
 
2.1.4 Varumärkeslojalitet 
När konsumenten har ett förtroende för företaget kan det även resultera i en varumärkeslojalitet. 
Varumärkeslojalitet är ett begrepp som kan beskrivas både utifrån konsumenters attityder och 
beteenden (Russell-Bennett, McColl-Kennedy & Coote, 2007). Gällande attityder kan 
varumärkeslojalitet förklaras genom att konsumenterna tycker väldigt bra om varumärket och 
att det finns en köpintention (Russell-Bennett et al., 2007; Mellens, Dekimpe & Steenkamp, 
1996). Utifrån ett beteendeperspektiv kan varumärkeslojalitet beskrivas genom att konsumenter 
återkommande väljer att köpa produkter från varumärket (Russell-Bennett et al., 2007).  
 
Tidigare forskning av Laroche et al. (2012) studerade hur företag kan öka varumärkeslojalitet 
genom skapandet av “brand communities” på sociala medier. Forskarna studerade hur 
relationen mellan konsument/varumärket, konsument/andra konsumenter och 
konsument/företaget genererade förtroende. Resultatet visar att om konsumenten har en positiv 
relation till samtliga delar ökar konsumentens förtroende. Ett utfall av det vunna förtroendet är 
att konsumenterna även bygger upp en varumärkeslojalitet. Forskarna av studien redovisade 
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hur samtliga relationer kan byggas upp via sociala medier och att interaktion inom sociala 
medier ökar varumärkeslojaliteten (ibid). Burcin Tatar och Eren-Erdomus (2015) studerade 
vilka effekter sociala medier kan ha på förtroendet och varumärkeslojaliteten. I denna studie 
poängterades det att interaktion i sociala medier var viktigt då konsumenterna litade på det som 
stod i sociala medier och att det i sin tur påverkade beslutsprocessen. I studien undersöktes 
varumärkeslojalitet i relation till förtroende, på så sätt att forskarna drog slutsatsen att aktivitet 
i sociala medier ökar förtroendet och att detta leder till varumärkeslojalitet (ibid).  
 
Arli (2017) studerade hur attityder för företagets sociala medier påverkade lojalitet, 
köpintention och medvetenhet om varumärket. Resultatet av studien visar att det som publiceras 
i företagets sociala medier ska vara av underhållande karaktär och innehålla användbar 
information för att ge en positiv effekt på konsumenternas attityd. Studien redovisade även att 
innehåll och aktivitet i sociala medier som upplevs som irriterande påverkade konsumenternas 
attityd negativt. En positiv attityd till företagens aktivitet på sociala medier resulterade enligt 
studien i varumärkeslojalitet som sedan resulterade i en köpintention. Forskaren avslutar 
studien med att uppmana företag att investera mer i sociala medier för att bygga upp en starkare 
relation till sina konsumenter (Arli, 2017). 
 

2.1.5 eWOM 
Electronic Word-of-Mouth (eWOM) är en expansion av det traditionella begreppet Word-of-
Mouth (WOM) och syftar till den spridning av information som sker via interaktion i digitala 
plattformar. Under de senaste åren har eWOM blivit ett allt mer vanligt fenomen till följd av 
uppkomsten av fler digitala plattformar, i synnerhet i form av sociala medier. Konsumenter 
vänder sig i större grad till sociala medier för att söka information inför ett köp, och det som 
kommuniceras inom dessa plattformar tenderar att ha en större inverkan på konsumenten 
jämfört med den traditionella formen av media (Cheung & Thadani, 2012). Effekterna av 
eWOM jämfört med det traditionella WOM är betydligt mer direkta och omfattande. Detta då 
det traditionella begreppet ofta sker i en mindre grupp individer som för ett samtal med 
varandra, i privat form. Genom sociala mediers omedelbara respons har eWOM en offentlig 
karaktär. Individer pratar inte längre med varandra i ett slutet sällskap, utan sprider sina 
erfarenheter på en social plattform som öppnar upp för delningar, kommentarer och därmed 
stor spridning (ibid).  
 
Tidigare forskning av Bhandari och Rodgers (2016) studerade negativ eWOM och dess 
påverkan på köpintentionen och förtroendet. Studien genomfördes genom att undersöka vilken 
effekt en viss typ av feedback och rekommendation genom eWOM hade på konsumenterna 
gällande val av produkt. Resultatet av studien visar att positiv feedback genererade köpintention 
hos konsumenten och att det grundade sig i upplevelse av förtroende för varumärket från andra 
konsumenter. Resultatet visar också att det fanns en negativ effekt på köpintentionen genom att 
ta del av negativ feedback (ibid).   
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2.1.6 Användning av sociala medier 
I samband med att företag allt mer kommunicerar via sociala plattformar har konsumenternas 
roll förändrats. Konsumenterna har gått ifrån att vara en passiv mottagare av företagens 
marknadskommunikation till att vara en aktiv del i skapandet av marknadskommunikationen 
(Dolan, Conduit, Fahy & Goodman, 2017). Vidare kan konsumenten ha olika förhållningssätt 
och agera på marknadskommunikationen i de sociala medierna på olika sätt. Enligt en studie 
av Dolan et al. (2017) har tidigare forskning främst delat in sociala medier-användare i två 
grupper. Den ena gruppen kallas ”posters” och består av användare som aktivt deltar i den 
pågående interaktionen genom att posta och kommentera inlägg, och den andra gruppen 
”lurkers” som istället har en passiv inställning och inte postar eller kommenterar inlägg (ibid).  
 
Facebook är en social plattform vars roll i företags marknadskommunikation växer mer och 
mer. Detta eftersom antalet användare på Facebook ständigt ökar, vilket i sin tur bidrar till att 
företagens kommunikation når en bred publik. Facebook erbjuder användare att interagera med 
varandra om åsikter och erfarenheter kopplat till företag vilket resulterar i en 
informationsspridning (Pasternak, Veloutsou & Morgan-Thomas, 2017). Denna 
informationsspridning är en form av eWOM och kan ha en stor inverkan på konsumenters 
åsikter om specifika företag och dess varumärken. Interaktionen i sociala medier och 
möjligheten att enkelt komma i kontakt med företag har bidragit till att konsumenter involverar 
sig mer i företag och dess marknadskommunikation (Fournier & Avery, 2010).  
 
Wu (2015) studerade vad som motiverar konsumenternas deltagande i sociala medier och 
vilken respons konsumenterna förväntar sig av företagen gällande interaktion i sociala medier. 
Studiens resultat visar att anledningen till att konsumenter valde att skriva positivt om 
varumärken på sociala medier berodde på om de hade ett engagemang för varumärket. 
Resultatet gällande varför konsumenter valde att skriva negativ information grundade sig i att 
konsumenterna ville skydda sig själva och andra från varumärket. Gällande vad konsumenterna 
förväntar sig för respons av företaget vid negativ informationsdelning, svarade flest 
konsumenter att de förväntade sig att företaget skulle ändra sin policy. Väldigt få av de 
tillfrågade svarade att en tom ursäkt från företaget skulle räcka för att återfå förtroende och 
ändra sin åsikt om företaget. Studie avslutades med en uppmuntran till företag att integrera i 
sociala medier, för att uppmuntra konsumenternas deltagande (Wu, 2015). 
 
2.1.7 Hot och risker med sociala medier 
Mycket av den tidigare forskningen gällande sociala medier har en utgångspunkt i hur dessa 
kan gynna vissa grupper, speciellt företag och dess verksamheter (Fuchs, 2017). Från det 
kritiska tänkandets perspektiv menar Fuchs (2017) att frågor såsom vilka som missgynnas av 
sociala medier glöms bort. Vid diskussioner gällande sociala medier hamnar dess negativa 
konsekvenser i skymundan, vilket Fuchs (2017) önskar att belysa med det kritiska tänkandet. 
Det är konsumenterna som styr dessa plattformar och de pendlar mellan att vara 
mediekonsument och innehållsproducent. Detta gör att företag riskerar att tappa kontroll över 
sitt varumärke och det finns ingen möjlighet att kontrollera vad som sägs och skrivs (ibid). 
Information som publiceras via sociala medier är ofta utanför managements kontroll och kan 
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därav bli skadligt för varumärken. Det kan bli skadligt i den bemärkelsen att konsumenternas 
förtroende gentemot företag generellt brukar vara lätt att förlora, då förtroendet baseras på 
konsumenternas tilltro till varumärket (Yannopoulou, Koronis & Elliott, 2011). Ytterligare en 
risk med sociala plattformar är att konsumenter som är mycket lojala till företaget, utger sig för 
att representera företaget och kommunicerar budskap eller åsikter som kan ha en negativ 
inverkan och få allvarliga konsekvenser för företaget i stort (Fuchs, 2017).   
 
Tidigare studier visar även att företagens försök att bygga relationer med sina konsumenter på 
sociala medier inte alltid är en effektiv strategi (Fournier & Avery, 2010). Detta eftersom att 
konsumenterna inte vill att deras sociala medier ska invaderas av företagens kommersiella 
kommunikation, men också för att konsumenterna använder företagens sociala medier för att 
attackera varumärken och få stor spridning av sina negativa erfarenheter. Fournier och Avery 
(2010) redogör även att uppkomsten av sociala medier har lockat fram konsumenternas kritiska 
perspektiv gentemot företag och varumärken eftersom det är lätt att ena sig med andra 
användare som delar samma åsikt. När konsumenterna enats ökar deras makt och möjlighet till 
påverkan. Användare av sociala medier söker sig allt mer till dessa plattformar i syfte av 
underhållning, ofta på företag och varumärkens bekostnad (ibid).  
 

2.1.8 Krishantering  
Benoit (2014) har forskat kring varumärkens image i relation till olika sätt att kommunicera när 
organisationen behöver reparera sitt varumärke. Benoit (2014) etablerade Image Restoration 
theory som bygger på två grundläggande antaganden; att kommunikation är en aktivitet för att 
nå ett mål, och att målet med kommunikationen är att bibehålla ett gott anseende. När ett 
anseende är ifrågasatt kan det härleda känslan av att vara skyldig eller tvingad till att exempelvis 
ge förklaringar, försvar, ursäkter eller förnekanden. En organisation kan därav använda sig av 
olika kommunikationsstrategier för att reparera sitt anseende varpå dessa kan ha skiftande 
effekt på dess konsumenter (Benoit, 2014). 

Hur en organisation använder sig av kommunikation via sociala medier under en pågående kris 
kan ha en stor inverkan på konsumenternas uppfattning om varumärket och företaget i fråga 
(Han et al., 2017). Han et al. (2017) genomförde en studie för att belysa att den befintliga 
forskning gällande strategier för kriskommunikation behöver förnyas i samband med sociala 
mediers uppkomst. Detta med grund i att tidigare forskning påtalat att de 
kommunikationsstrategier som en organisation kan använda sig av är ursäktande, förnekande 
eller rättfärdigande, vilket Han et al. (2017), menar är ofullständigt i relation till sociala medier. 
Kommunikation via sociala medier är ett sätt för organisationer att bygga och bibehålla 
relationer med sina konsumenter, och att ha en kriskommunikation inom dessa plattformar kan 
göra att effekterna av krisen blir mindre påtagliga. Detta eftersom konsumenterna i stor 
utsträckning tar till sig vad som skrivs i sociala medier och kan ha en större förståelse för vad 
den situation som organisationen befinner sig i. Det är av vikt att påtala att det är en 
förutsättning att organisationen har en välarbetad strategi bakom sitt agerande i de sociala 
medierna, som går i enlighet med varumärkets personlighet (ibid). 
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Yannopoulou et al. (2011) undersökte hur media påverkar konsumenternas förtroende när 
företaget befinner sig i en kris. I studien tar forskarna upp hur konsumenten påverkas både 
genom att de själva upplevt något varumärket gjort fel och hur konsumenten påverkas genom 
att läsa om krisen i media. Resultatet visar att självupplevda erfarenheter av ett varumärke 
enbart påverkade hur konsumenten såg på varumärket kortsiktigt, och att konsumenten 
eventuellt väljer att inte köpa ifrån varumärket under en viss period. Forskarna till studien 
redovisade hur krisen för varumärket gick igenom en ny fas när krisen blev uppmärksammad i 
media. Det visade sig att när krisen var uppmärksammad i media började konsumenterna 
ifrågasätta varumärket och förtroendet för varumärket påverkades nu negativt (Yannopoulou et 
al., 2001).  
 
2.1.9 Sammanfattning 
Att utdöma av tidigare forskning finns det studier som visar på att aktivitet och interaktion i 
sociala medier bidrar till att öka ett företags förtroende och varumärkeslojalitet. För att generera 
varumärkeslojalitet behöver företaget först erhålla konsumenternas förtroende och tidigare 
forskning visar att användandet av sociala medier ökar förtroendet. Detta dels för att sociala 
medier bidrar till att det skapas en gemenskap genom att konsumenter interagerar med företagen 
och delar med sig av positiva erfarenheter. Det framgår även av tidigare forskning att ett 
deltagande i sociala medier kan öka förtroendet i de fall där konsumenten uppfattar det som står 
som underhållande och relevant. Det finns även tidigare forskning som belyser det kritiska 
perspektivet av sociala medier och att interaktionen inom dessa kan vara skadligt för 
varumärkens förtroende och varumärkeslojalitet. Detta eftersom att den information som delas 
och skrivs i sociala medier ofta är utanför företagets kontroll vilket gör att användarna har stor 
påverkan på vad som sägs om ett företag i sociala medier. Dessa plattformar har även lockat 
fram den kritiska konsumenten, genom att erbjuda möjligheterna att sprida åsikter och 
erfarenheter, ofta av negativ karaktär. Tidigare forskning visar även att en krissituation som 
uppmärksammas i media har en större påverkan på förtroendet, jämfört med om den är 
självupplevd av konsumenten. Detta indikerar att konsumenten i bred utsträckning påverkas av 
det som skrivs.  
 

2.2 Teoretiskt ramverk 
2.2.1 Varumärkeskunskap 
Det är av vikt för ett företag att ha en grundläggande vetskap kring vilka effekter som 
marknadskommunikationen har på konsumenternas kunskap om varumärket. Detta för att det 
till stor del är kunskapen om varumärket som påverkar konsumenternas val av varumärke. 
Gällande planeringen av marknadskommunikationen är en väsentlig del att lägga vikt vid de 
kortsiktiga effekterna av det som publiceras, detta för att dessa även har en långsiktig påverkan 
(Keller, 1993).  
 
Varumärkeskunskap handlar om den kunskap som konsumenter har i sitt minne gällande ett 
specifikt varumärke. Varumärkeskunskap består i sin tur av två delar som båda påverkar 
kunskapen som finns om varumärket. Dessa är varumärkeskännedom och varumärkesbild. Den 
första delen, varumärkeskännedom, handlar om hur väl konsumenter känner till varumärket och 
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om konsumenter tänker på det specifika varumärket när en viss produktkategori nämns. Dessa 
delar spelar en avgörande roll när konsumenter gör ett val i en köpsituation. Den andra delen, 
varumärkesbild, handlar om vilka associationer konsumenten har kopplat till varumärket. Inom 
varumärkesbild finns tre typer av associationer: starka, fördelaktiga och unika 
varumärkesassociationer, där samtliga delar handlar om konsumenternas upplevelser och 
intryck av företagens ageranden (Keller, 1993). 
 
2.2.2 Kundbaserat varumärkeskapital 
Kundbaserat varumärkeskapital är en modell som beskriver faktorer som påverkar en 
konsument till att ha en stark, fördelaktig och unik relation till ett visst varumärke. Modellen 
kan beskrivas med hjälp av tre teman: särskiljande effekt, varumärkeskunskap och 
konsumenternas respons på marknadsföring. Särskiljande effekt handlar om hur konsumenter 
reagerar på det specifika varumärkets marknadsföring, i relation till hur konsumenter reagerar 
på samma typ av marknadsföring från ett annat varumärke. Varumärkeskunskap handlar som 
tidigare nämnts om hur väl konsumenten känner till varumärket, samt vilka associationer som 
finns kopplat till varumärket. Konsumenternas respons på marknadsföring handlar om hur 
konsumenterna agerar och reagerar på den marknadsföring som publiceras av varumärket 
(Keller, 1993). I Kellers (2001) modell om kundbaserat varumärkeskapital beskrivs olika nivåer 
som behövs för att härleda en relation mellan konsumenten och företaget. Modellen består av 
fyra övergripande nivåer som inleds med varumärkesidentitet, följande varumärkesbild, 
varumärkesrespons och avslutningsvis varumärkesrelation. Vidare ryms dessa nivåer med sex 
underkategorier som är avgörande för att bygga upp ett starkt varumärke och ett högt förtroende 
(Keller, 2001). Enligt Keller (2009) har modellen två sidor, en rationell (den vänstra sidan) och 
en emotionell (den högra sidan). För att nå högst upp i modellen till varumärkesrelation krävs 
det att båda sidorna verkar tillsammans och förenas. Nedan följer en ingående beskrivning av 
respektive nivå och underkategorier.  
 

 
Figur 1. Kundbaserat varumärkeskapital modell - Customer-Based Brand Equity Pyramid 
(Keller, 2001, s. 7) 
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Varumärkesidentitet 
Den första nivån i Kellers (2001) modell är varumärkesidentitet med underkategorin saliens 
(salience). Denna nivå handlar om medvetenhet och därav hur väl konsumenten känner till 
varumärket. Likt varumärkeskännedom belyser denna nivå vikten av att varumärket ska finnas 
i konsumentens minne. När ett företag lyckas öka konsumentens medvetande gällande 
varumärket, har de förutsättningar att även öka försäljningen och därmed öka sin 
marknadsandel och konkurrenskraft. Det handlar inte enbart om att konsumenten känner till 
varumärket eller inte, utan även vilka associationer som konsumenten kopplar till varumärket 
när de ser varumärkets namn eller logga. En faktor för att bygga en varumärkesidentitet är att 
konsumenterna har en insikt i den marknad som varumärket verkar på och vilka förutsättningar 
som råder. Det är även av vikt att konsumenterna vet vilka krav de kan ställa och vad de kan 
förvänta sig av varumärket (Keller, 2001).  
  
Varumärkesbild 
Den andra nivån i Kellers (2001) modell är varumärkesbild som inkluderar kategorierna 
prestation (performance) och image (imagery). Dessa två kategorier återspeglar hur väl 
varumärket möter konsumenternas behov och förväntningar. Inom denna nivå rymmer olika 
typer av associationer som kan vara av vikt för varumärket att särskilja sig från konkurrenter. 
Det handlar om att skapa starka, fördelaktiga och unika associationer (Keller, Sternthal & 
Tybout, 2002). I det första steget byggs en grundläggande medvetenhet, och i detta följande 
steget ansluts betydelsen av hur denna medvetenhet ser ut. Det är alltså av vikt att bygga en bild 
av varumärket som visar vad varumärket vill stå för i konsumentens minne. Den första 
underkategorin, prestation, är produkt- och tjänsterelaterat, då denna innefattar hur 
konsumenten värderar att varumärket matchar förväntningarna som finns gällande pris, produkt 
och service. För att konsumenten ska ha en positiv bild av varumärket krävs det att varumärket 
ibland överträffar, men minst sagt, lever upp till det som förväntas. Den andra underkategorin, 
image, handlar om den psykologiska aspekten och de sociala behoven framför produktens 
faktiska kvalitéer. Den bild som finns av varumärket kan byggas upp via associationer som 
bygger på egna erfarenheter, andra konsumenters åsikter, samt från varumärkets egna 
kommunikation. Den rådande imagen av varumärket baseras till stor del vad konsumenterna 
tänker att ett varumärke gör, framför vad varumärket faktiskt gör (Keller, 2001).  
 
Varumärkesrespons 
Den tredje nivån i Kellers (2001) modell är varumärkesrespons som består av kategorierna 
omdöme (judgement) och känslor (feelings). Denna nivå handlar om hur konsumenterna svarar 
på varumärkets marknadsföring med grund i hur konsumenten tänker och känner för 
varumärket. Den första underkategorin, omdöme, består av flertalet grundpelare som påverkar 
den åsikt som konsumenten har av varumärket. Dessa grundpelare är kvalitet, tillförlitlighet, 
övervägande och hur varumärket särskiljer sig. Den andra kategorin, känsla, representerar de 
personliga känslor som konsumenten kopplar till varumärket. Konsumenternas känslor kan 
delas in i flertalet faktorer: värme, underhållning, spänning, säkerhet, social acceptans och 
självrespekt. Konsumentens känslor kan också till stor del påverkas av en social situation som 
själv har framkallats av varumärket. I de fall där konsumenten upplever positiva känslor 
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relaterat till varumärket resulterar det i att konsumenten tar sig vidare upp till den sista nivån i 
modellen (Keller, 2001).  
  
Varumärkesrelation 
Den fjärde och sista nivån i Kellers (2001) modell är varumärkesrelation. Inom denna nivån 
finns kategorin resonans (resonance) som beskriver när varumärket har lyckats bygga upp en 
relation med konsumenten. De positiva effekterna av relationen kan delas in i fyra 
underkategorier: beteendelojalitet, attitydlojalitet, del av gemenskap och aktivt engagemang.  
Beteendelojalitet betyder att konsumenten är lojal mot varumärket i sitt beteende och därmed 
handlar eller använder sig av varumärkets tjänster. Attitydlojalitet innebär en fördjupning av 
beteendelojaliteten där konsumenten uttrycker ett känslomässigt band till varumärket. 
Ytterligare en positiv effekt av relationen är att konsumenten vill vara en del att “community” 
och identifiera sig med varumärket och även andra som har samma upplevelse. Konsumenterna 
kan även välja att engagera sig genom att bli en aktiv del i företagets marknadskommunikation 
och dela med sig av positiva erfarenheter (Keller, 2001) 
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3. Metod 
Detta kapitel innehåller inledningsvis en presentation av studiens syfte och forskningsfråga. 
Vidare följer en operationalisering av forskningsfrågan där underfrågor presenteras, vilka 
utgör ett stöd i arbetet att besvara studiens huvudsakliga forskningsfråga. Då studien är en 
fallstudie presenteras och motiveras forskningsobjektet, PostNord, närmare. I kapitlet 
presenteras även studiens forskningsstrategi och metodologi. Följande redogörs även för 
studiens urval, datainsamling, tillvägagångssätt, kodning av data samt vetenskapliga kriterier. 

 
 

3.1 Syfte och forskningsfråga 
De tidigare studier som presenterats har resulterat i att en organisations deltagande i sociala 
medier har positiva effekter på konsumentens förtroende. Denna studie ämnar undersöka om 
detta gäller oavsett vilken situation företaget befinner sig i. Syftet med studien är således att 
utifrån ett företagsperspektiv kartlägga en pågående förtroendekris och undersöka hur ett 
deltagande i sociala medier kan bidra till att återfå ett raserat förtroende. 
 
Ovanstående syfte ger upphov till följande frågeställning: 
På vilket sätt kan ett deltagande i sociala medier påverka förtroendet för en organisation som 
genomgår en förtroendekris? 
 
Studien har en kvalitativ ansats för att på bästa sätt uppnå syftet och besvara forskningsfrågan. 
Detta med grund i att enligt Bryman och Bell (2017) ligger tyngden inom en kvalitativ metod i 
förståelsen av den sociala verkligheten på grundvalen gällande hur deltagarna i en viss miljö 
upplever denna verklighet. 
 

3.2 Operationalisering av forskningsfråga 
För att kunna besvara studiens huvudsakliga forskningsfråga har följande underfrågor 
utformats, vilka har varit direkt bidragande i arbetet med att besvara studiens syfte. 
 
➢ Vilken betydelse har kommunikation i sociala medier för att återfå konsumenternas 

förtroende? 
➢ Påverkar en negativ eWOM företagets deltagande och befinnande i sociala medier? 
➢ Vad ser företaget för möjligheter/svagheter/hot/utmaningar med att använda sig av 

sociala medier för att återfå konsumenternas förtroende? 
➢ Anser företaget att sociala medier är en viktig del i dess marknadskommunikation?   

 
Ovanstående underfrågor förväntades att generera omfattande empiri som vidare analyserades 
med stöd av Kellers “Kundbaserat varumärkeskapital” (2001). Empirin som samlades in 
mynnar sedan ut i en analys av identifierade teman, som vidare leder till en diskussion av vilken 
påverkan som ett deltagande i sociala medier kan ha på förtroendet för organisationen. 
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3.3 Fallstudie 
En fallstudie används för att belysa en specifik situation eller händelse hos exempelvis en 
organisation. Vid användning av en fallstudie förespråkas det att använda sig av en kvalitativ 
metod, detta på grund av att en kvalitativ metod hjälper författarna att samla in ingående 
information om fallet i fråga (Bryman & Bell, 2017). Studiens forskningsfråga är generell då 
den sträcker sig över organisationer som har ett skadat förtroende, och därmed benämns denna 
fallstudie som en instrumentell fallstudie. En instrumentell fallstudie används för att hjälpa till 
att bryta ner en generell frågeställning och göra den hanterbar (ibid). Detta motiverar valet att 
fokusera på en organisation som har ett raserat förtroende och som använder sig av sociala 
medier. Nedan följer en beskrivning av dagens situation och det valda forskningsobjektet. 

 
3.3.1 Forskningsobjekt - PostNord 
Posten AB bildades 1963 och har ett samhällsuppdrag som innebär att varje dag leverera brev 
och paket till det svenska folket. På grund av den ökade logistiken och att den internationella 
marknaden ansåg att Norden var en och samma marknad, beslutades 2009 om en 
sammanslagning mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Resultatet av denna 
sammanslagning blev PostNord, som till en början fick positiv respons av samhället och även 
i media (PostNord, 2018a). I en native annons har näringslivshistorikern Anders Johnsson 
påtalat att PostNord har genomgått flertalet kriser genom historien och att kriser är en 
nödvändighet om organisationer vill överleva. Till följd av sin historia har PostNord blivit en 
del av det svenska samhället, och till viss del även den svenska folksjälen (Dahlberg, 2018).  
 
Enligt Annemarie Gardshol, VD PostNord Sverige, befinner sig PostNord i en förtroendekris 
som beror på att verksamheten inte fungerat som den ska (PostNord, 2018b). Att verksamheten 
inte har fungerat som den ska är ett faktum då försvunna och trasiga leveranser ligger till grund 
för en turbulent tid med massiv kritik mot PostNord. Dagens konsumtionsmarknad är under 
förändring då den fysiska handeln och e-handeln tenderar att bli sammansvetsade och i och med 
digitaliseringen vänder sig allt fler konsumenter i Norden till e-handeln, och inte minst i Sverige 
där statistik visar att e-handeln under 2017 ökade med 9 procentenheter jämfört med föregående 
år (Ecommerce News, 2017). I samband med ökningen av e-handeln ökar även konsumenternas 
krav och förväntningar på att logistikleverantörer håller vad de lovar. En effektiv och 
välfungerande logistik är en förutsättning för den ökande e-handeln och detta bidrar till att 
konkurrensen mellan de befintliga distributörerna på marknaden tätnar (PostNord, 2017).  
 

3.4 Forskningsstrategi - kvalitativ ansats 
Studien har en kvalitativ ansats med ett abduktivt angreppssätt. Ett abduktivt angreppssätt 
innebär enligt Bryman och Bell (2017) att forskaren pendlar mellan insamlade data och teorier 
för att finna logiska slutsatser om verkligheten. Författarna av denna studie använde en 
abduktivt forskningsansats genom att återkommande se på den insamlade datan tillsammans 
med det teoretiska ramverket för att generera relevanta resultat för studiens ändamål. Den 
aktuella studien ämnar behandla PostNords egna upplevelser och det är med beaktande av detta 
som en kvalitativ ansats valts som forskningsmetod. Enligt Bryman och Bell (2017) bygger en 
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kvalitativ forskningsmetod på en förståelse för hur individer uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet och att se bakomliggande mönster till detta. De tillfrågade kan enbart bidra med sina 
egna tolkningar av den egna och andras verklighet. Verkligheten är en tolkning av varje individ 
och tolkningen baseras på individens värderingar, intressen och syften (Slevitch, 2011). I en 
kvalitativ forskningsmetod är det därför individens perspektiv på vad som är viktigt och 
betydelsefullt som tas i beaktning och som styr undersökningen. Inom den kvalitativa ansatsen 
ges även utrymme för deltagarnas tolkning av vad de anser vara sanning, jämfört med den 
kvantitativa ansatsen som anser att det endast finns en sanning och att denna är fullständig 
(Bryman & Bell, 2017). Den kvantitativa ansatsen faller därmed som metod för denna studies 
syfte och frågeställning. 
 

3.5 Metodologi - Semistrukturerade intervjuer 
Bryman och Bell (2017) talar om två huvudsakliga typer av intervjuer inom den kvalitativa 
forskningsmetoden: ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Den metodologi som 
valdes för denna studie är semistrukturerade intervjuer. Detta då semistrukturerade intervjuer 
innebär att en intervjuguide med teman är utgångspunkten för intervjuprocessen och att det 
lämnas utrymme för följdfrågor (Bryman & Bell, 2017). De ostrukturerade intervjuerna, med 
endast minnesanteckningar som underlag, faller som metodologi då förutbestämda frågor är av 
yttersta vikt för att kunna besvara denna studies syfte och frågeställning på bästa sätt. Enligt 
Bryman och Bell (2017) möjliggör en semistrukturerad intervjuform att författarna kan avvika 
från den i förväg planerade intervjuguide, både genom att lägga till frågor samt att ändra den 
förutbestämda ordningen. Då denna studie behandlas utifrån ett företagsperspektiv och dess 
uppfattningar av sitt deltagande i sociala medier är det av yttersta vikt att utrymme lämnas för 
respondenternas frihet till att utforma sina svar som de själva föredrar. Om författarna upplever 
något som extra intressant medför semistrukturerade intervjuer möjligheten att bygga vidare 
och följa upp kring information som de tillfrågade uppger. Den möjligheten kan vara avgörande 
för att intervjuerna ska generera information som stärker studiens resultat och forskningsbidrag 
(Bryman & Bell, 2017). 
 

3.6 Datainsamling 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide, vilket är en del av den semistrukturerade 
metodologin som valts för studien (Bryman & Bell, 2017). Intervjuguiden består av 33 stycken 
frågor som berör de områden som studien ämnar behandla. I samband med utformandet av 
intervjuguiden placerades frågorna i kategorier för att säkerställa att intervjuerna skulle 
generera den information som behövdes för att svara på studiens syfte och frågeställning. Innan 
intervjuerna genomfördes skickades en preliminär intervjuguide till handledaren för ett 
godkännande, detta för att öka studiens trovärdighet och reliabilitet i enlighet med Bryman & 
Bell (2017).  För att säkerställa att den data som samlats in under intervjuerna stämmer överens 
med respondenternas upplevelse erbjöds respondenterna att ta del av resultatet. Detta kallas 
enligt Bryman & Bell (2017) för respondentvalidering och bidrar till att säkerställa att 
informationen som samlats in är riktig. 
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3.7 Urval 
För att besvara studiens syfte kontaktades personer på PostNord som arbetar med 
kommunikation, sociala medier, kundupplevelser och marknad med förhoppningen att träffas 
för en intervju.  Val av företag och intervjupersoner gjordes därav efter ett målstyrt urval. Det 
målstyrda urvalet innebär att författarna har valt en organisation och personer utifrån 
forskningsfrågan som formulerats för studien (Bryman & Bell, 2017). Inledningsvis 
kontaktades Emma Riblom som är kommunikationschef på PostNord Sverige, varpå hon vidare 
rekommenderade ytterligare anställda på PostNord som skulle kunna passa som 
intervjupersoner för studien. Emma Riblom rekommenderade Agnes Karlsson som är 
kundservicechef på PostNord Sverige, som därefter rekommenderade två personer som kunde 
anses relevanta. Dessa två personer tillfrågades men hade tyvärr inte möjlighet att ställa upp. 
För att få fler respondenter till studien hjälpte en kontaktperson som arbetar med 
verksamhetsutveckling på PostNord författarna genom att rekommendera Maria Karlsson. 
Maria Karlsson som arbetar som chef för Parcel Products tillfrågades och ställde sedan upp på 
en intervju. Efter intervjun tillfrågades även Maria Karlsson om hon kunde rekommendera fler 
personer som kunde vara av intresse att intervjua. Via Maria Karlsson kontaktades två personer, 
Sarah Ström och Martin Espmark, varpå båda valde att delta. Denna typ av urvalsstrategi kallas 
för ett snöbollsurval, då det handlar om att den valda intervjupersonen föreslår andra personer 
som kan vara relevanta för studiens syfte (Bryman & Bell, 2017). Denna urvalsstrategi ansågs 
som mest lämplig för att få tillgång till PostNords medarbetare samt för att få tag i relevanta 
personer som besitter den kunskap som efterfrågas. 
 

Respondent  Befattning på PostNord Sverige 

Emma Riblom Head of Communications  

Agnes Karlsson Head of Customer Service 

Maria Karlsson Head of Parcel Products  

Sarah Ström Head of Customer Experience  

Martin Espmark Customer Experience Director 

   
Tabell 1. Information om respondenterna 
 
Att få tillträde till en organisation som befinner sig en kris är högst ovanligt och denna studie 
har fått en unik möjlighet att undersöka ett högaktuellt område. Antalet respondenter bör 
betraktas som tillräckligt omfattande då författarna har haft påtagliga svårigheter med att 
komma i kontakt med PostNords anställda för att få fler respondenter att delta. 
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3.8 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna genomfördes på PostNords huvudkontor i Stockholm för att underlätta för 
respondenterna. Platsen för intervjun bokades av intervjupersonerna och fyra av fem av 
intervjuerna ägde rum i mötesrum. En av intervju genomfördes i en öppen del av 
huvudkontoret, vilket skiljer sig från de andra intervjuplatserna som var mer isolerade. Valet 
av plats bör vara lugn samt att intervjupersonerna inte blir störda av andra faktorer som sker 
under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2017). Mötesrummen var därav att föredra som 
intervjuplats framför den öppna miljön, detta för att den öppna miljön möjliggör att både 
intervjuare och intervjuperson blir distraherad av pågående aktiviteter runt om. Intervjuerna var 
cirka en timme långa och vid samtliga intervjutillfällen närvarade båda författarna för att 
säkerhetsställa att tillräcklig information samlades in. En fördel med att vara två intervjuare är 
att en kan vara passiv och fokusera på att primärt lyssna på respondenten samt kliva in och 
påtala i de fall något som har nämnts ska belysas ytterligare (Bryman & Bell, 2017). Under 
intervjutillfället hade därför en av författarna huvudansvaret över intervjun om vilka frågor från 
intervjuguiden som skulle ställas, medan den andra författaren fokuserade på att lyssna och 
även anteckna under intervjun. Utöver de anteckningarna som skrevs ned på papper spelades 
även intervjun in med respondenternas godkännande. Detta för att endast anteckningar kan göra 
att specifika uttalanden från intervjupersonen går förlorade, därav är en inspelning att föredra 
då hela intervjun sparas i detalj (ibid). Efter respektive intervju transkriberades inspelningarna 
inom några dagar då intervjun fortfarande var i författarnas minne. Detta för att transkriberingen 
skulle kunna genomföras på ett så precist och noggrant sätt som möjligt.  
 

3.9 Kodning av data - tematisk analys 
För att analysera den data som insamlats för studien användes en tematisk analys. En tematisk 
analys innebär att teman bildas genom en kodning av det material som samlats in (Bryman & 
Bell, 2017). Enligt Bryman och Bell (2017) särskiljer sig en tematisk analys från andra 
kvalitativa analysmetoder genom flexibiliteten och att den kan beskrivas på olika sätt. 
Författarna av denna studie har valt att använda sig utav Braun och Clarkes (2006) definition 
av en tematisk analys då genomförandet stämmer överens med denna beskrivning.  Då den 
tematiska analysmetoden är flexibel menar Braun och Clarkes (2006) att det ges möjligheter att 
få fram en detaljerad och välgjord analys av materialet. Braun och Clarkes (2006) förespråkar 
sex steg att ta sig igenom i för en tematisk analys. I enlighet med Braun och Clarkes (2006) var 
det första steget för författarna av studien att noggrant läsa igenom transkriberingarna för att 
bekanta sig väl med materialet. Steg två var att koda materialet och försöka att se samband 
mellan koderna. Detta steg underlättades tack vare att båda författarna transkriberade 
intervjuerna och hade liknande uppfattningar om vilka samband som gick att utlysa som koder 
i materialet. Steg tre var att genom kodningen identifiera potentiella teman. Braun och Clarkes 
(2006) menar att det är forskaren själv som bestämmer vilka teman som är viktiga att belysa. 
Steg fyra var att författarna av studien såg att de koder som erhållits från materialet kunde 
kopplas till Kellers (2001) fyra nivåer av kundbaserat varumärkeskapital. Därefter kunde de 
koder som återfunnits i materialet kategoriseras in i huvudteman och underkategorier 
utformades utifrån det teoretiska ramverket. Steg fem var att namnge de teman som valts ut. 
För att tydliggöra kopplingen till kundbaserat varumärkeskapital valde författarna att namnge 
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huvudteman efter Kellers (2001) fyra nivåer i modellen. Avslutningsvis följer steg sex som 
enligt Braun och Clarke (2006) innefattar att välja ut relevanta citat och placera dessa i ett 
sammanhang i relation till de teman som valts ut. I resultatet av denna studie presenteras en 
figur för att tydliggöra och visualisera sambanden mellan de koder som återfunnits.  
 

Utdrag Kodning Underkategori Huvudkategori 

”Ja jag skulle säga 
att den äldre 
generationen pratar 
mer om hur det var 
förr” 

Generationsskillnad Omdöme  Varumärkesrespons 

”Om vi tittar på 
demografi, så är det 
ju också lite av en 
generationsskillnad, 
man tycker att det 
inte är som det var 
förr, det var bättre 
förr”  

Generationsskillnad Omdöme Varumärkesrespons 

”Men jag brukar 
liksom säga att min 
generation, jag tror 
inte lika mycket er, 
att när det har gått åt 
helvete med 
PostNord så måste 
man lägga upp det” 

Generationsskillnad Omdöme Varumärkesrespons 

 
Tabell 2 - Exempel på tematisk analysmetod  
 

3.10 Vetenskapliga kriterier 
Generaliserbarheten kan ifrågasättas inom den kvalitativa forskningsmetoden då denna metod 
oftast avser intervjuer som sker med utvalda individer som inte kan representera en population, 
eller som i detta fall en hel organisation. De uppgifter som framkommer kan inte tillämpas i ett 
större perspektiv utan endast i relation till teori och studiens syfte (Bryman & Bell, 2017). Då 
denna studie är en fallstudie hänvisar Bryman och Bell (2017) till Yin (1984) som skriver om 
det etiska perspektivet inom fallstudieforskning. När det gäller fallstudieforskning ifrågasätts 
den externa validiteten och generaliserbarheten, utifrån aspekten huruvida ett specifikt fall kan 
vara representativt för ett forskningsområde. Författarna av en fallstudie ämnar inte bidra med 
kunskap som är generaliserbar utan att bidra till utveckling och en djupare förståelse genom att 
inrikta sig och studera ett unikt fall (Bryman & Bell, 2017).  
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I genomförandet är det av yttersta vikt att ta hänsyn till de etiska regler som finns: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt att 
respondenterna inte ska ta någon skada av ett deltagande (Bryman & Bell, 2017). Innan 
intervjuerna påbörjades fick samtliga respondenter information om studiens syfte och att det 
avser en kandidatuppsats. Respondenterna upplystes även att deltagandet var frivilligt och att 
intervjun kunde avbrytas om så önskades. Vidare fick respondenterna information om att den 
data som samlades in enbart används för forskningsändamålet. För att behandla materialet på 
ett etiskt korrekt sätt har stor vikt lagts vid att respondenternas uttalanden inte ska tas ur sitt 
rätta sammanhang.   
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4. Empiri, analys och resultat 
I detta kapitel redogörs det empiriska resultat som studien genererat. Resultatet presenteras i 
enlighet med den tematiska kodningen som förklarats i ovanstående kapitel. 
Huvudkategorierna består av Kellers (2001) fyra nivåer av kundbaserat varumärkeskapital och 
underkategorierna som verkar inom nivån. De teman som presenterats har skapats av samband 
som författarna kunnat utläsa i kodningen av det insamlade materialet. 

 
 
Av det insamlade materialet framkom det att PostNord inte vet vilken strategi de ska ha för 
sociala medier och att uppfattningen om sociala mediers påverkan på förtroendet är splittrad. 
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning är det av vikt att få en insikt i vad som 
kan vara anledningen till det motstånd som PostNord möts av i sina sociala medier. Med 
beaktande av detta har resultatet utformats med teman som presenterar respondenternas 
upplevelser om vad som kan vara bidragande faktorer i PostNords förtroendekris. Vidare har 
författarna av studien kopplat dessa teman till en sociala medier kontext och Kellers (2001) 
modell för kundbaserat varumärkeskapital för att undersöka hur ett deltagande i sociala medier 
kan bidra till att återfå ett raserat förtroende. 
  
4.1 Varumärkesidentitet  

Huvudkategori Underkategori Kodning 

 

Medvetenhet Samhällsansvar 
Konkurrens 
Kommunikation 

 
Figur 2. Redogörelse av aktuell nivå 
 
4.1.1 Samhällsansvar 
För att få en insikt i bakgrunden till PostNords nuvarande låga förtroende inleds resultatet med 
respondenternas egna upplevelser av den medvetenhet som finns gällande PostNord. 
Inledningsvis ställdes en fråga till respondenterna om vilka som är deras primära kunder. 
Respondenterna uppgav enhetligt att PostNords kunder är hela den svenska befolkningen i 
samband med det samhällsuppdrag som ålagts från staten. Samhällsuppdraget är bara en del av 
PostNords verksamhet och den andra delen handlar om att PostNord ska vara vinstdrivande. 
Det framkom att respondenterna upplevde att det finns en viss oklarhet hos konsumenterna 
gällande att PostNord även är en vinstdrivande organisation, vilket betyder att PostNord måste 
göra en avvägning mellan kvalité och kostnad.  
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”Vi får ju inga bidrag från staten heller även fast vi är statligt ägda, så vi förväntas att gå 
med vinst och då innebär det ju plötsligt att det blir en vågskål mellan kvalité och kostnad” 

Agnes Karlsson 2018-04-16 

“Om vi ska gå med vinst, så får vi plocka bort fler anställda och då går kvalitén ner, det är 
som att trycka ner en ballong i händerna, det går inte att omfamna”  

Martin Espmark 2018-05-08 
 

En av respondenterna uppgav att det i vissa fall råder en förvirring om PostNords identitet. 
Denna förvirring kan delvis bero på förflyttningen från gamla svenska posten till nuvarande 
PostNord. Detta kan enligt respondenten ha haft en negativ påverkan på varumärket och de 
positiva associationerna som gamla svenska posten stod för.  

”Att man inte ens förstår att PostNord idag är det samma företag som var den gamla 
posten, utan man tror att det är någon ny typ av företag” Maria Karlsson 2018-04-20 

4.1.2 Konkurrens 
Samhällsuppdraget och PostNords långt tillbakagående historia gör att majoriteten i Sverige 
har grundläggande kännedom om varumärket PostNord. Däremot beskrev samtliga 
respondenter att det finns brister i den kunskap som kunderna har om logistikmarknaden och 
om de förutsättningar som PostNord verkar under. Två av respondenterna förklarade att det är 
en utmaning för PostNord att både hantera det ålagda samhällsuppdraget, samtidigt som de ska 
vara konkurrenskraftiga. En av respondenterna uppgav även att man inte ska tro eller förvänta 
sig att gemene man är insatt i den konkurrensutsatta situationen och de olika aktörerna som 
finns på marknaden.  
 

”Likadant med deklarationen som delas ut av vår konkurrent, ja men det är klart att det är 
PostNord som delar ut den och så blir man arg på PostNord. Varför ska man behöva förstå 

att det finns konkurrens, det ska ju bara funka” Agnes Karlsson 2018-04-16 

“Man ska inte vara dummare än att man kan lista ut att folk inte kan skilja mellan 
Schenker, PostNord eller DHL” Martin Espmark 2018-05-08 

 
Den konkurrensutsatta logistikmarknaden i Sverige har möjliggjort att andra logistikföretag tar 
marknadsandelar, och respondenterna påtalar enhetligt att konsumenten i många fall faktiskt 
har möjlighet att välja ett annat alternativ än PostNord. En av respondenterna uttryckte sig därav 
frågande varför avsändande kunder, exempelvis Boost och Zalando, inte använder sig av andra 
logistikföretag om missnöjet från samhället för PostNord är stort.  
 

“När vi handlar från Boost eller Zalando eller vad vi nu handlar från så sitter vi ju ofta 
med en valmöjlighet i sista ledet, vem vill vi ska skicka vårat paket hem till oss hur vill vi ha 

det” Emma Riblom 2018-04-04 
 

“Men kontenta är att om PostNord vore så extremt dåligt, varför finns PostNord? Varför 
vill avsändande kunder jobba med PostNord om deras kunder hatar det så väldigt mycket?” 

Martin Espmark 2018-05-08 
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4.1.3 Kommunikation 
Av respondenternas utsagor kan utläsas att PostNords kommunikation gällande identiteten har 
brustit i flera led, exempelvis vid organisatoriska förändringar. Några av respondenterna 
upplevde att dessa förändringar i synnerhet inte har kommunicerats tillräckligt bra, varken till 
medarbetare eller omvärlden. En av respondenterna uttalade också att den bristande 
kommunikationen bidragit till en uteblivande förklaring gällande vad som är PostNords 
ambitioner vilket i sin tur resulterar i ett missnöje. 
  

”Vi hade väl för lite fokus på att hålla kvalitén och för mycket fokus på att spara kostnader. 
Vi var för dåliga för att förklara för våra medarbetare vart vi ska, och kanske också för 

omvärlden” Emma Riblom 2018-04-04 
 

“Varje gång det går fel, så får man ju vatten på sin kvarn, vi har kanske på något sätt varit 
dåliga på att kommunicera att det aldrig kommer vara så att alla paket kommer att komma 

fram i tid” Martin Espmark 2018-05-08 
  

De uppgivna upplevelserna om den bristande kommunikationen ledde fram till frågan gällande 
varför marknadsföring sällan syns från PostNord. En av respondenterna uppgav som svar på 
detta att PostNord i nuläget fokuserar mycket på native annonsering. Detta för att native 
annonser ger en möjlighet att ge sin egen förklaring i en redaktionell form. Gällande deltagandet 
på Facebook påtalade två av respondenterna att de finns tydliga svårigheter i att publicera inlägg 
då effekterna av dessa inte är vad PostNord varken önskar eller eftersträvar. De negativa 
effekterna har påverkat PostNord till den grad att de i nuläget publicerar inlägg allt mer sällan.  
  

“Du får ju inte den effekten du vill ha, istället så kommer det ju bara liksom så här, lägg ner 
skiten, ni är dumma i huvudet” Agnes Karlsson 2018-04-16 

 
”Det är faktiskt så att i det taskiga läget vi är i just nu så går det nästan inte att annonsera 

på Facebook för att vi får så mycket skit på varje annons” Emma Riblom 2018-04-04 
 

4.1.4 Sammanställning av nivå ett 
För att sammanfatta resultatet av respondenternas uppfattning om kundernas medvetenhet 
gällande PostNord visar resultatet att det finns en upplevelse att det hos kunderna förekommer 
en del oklarheter om PostNord som verksamhet. I Kellers (2001) kundbaserade 
varumärkeskapital är varumärkesidentitet det första steget för ett varumärke i sitt 
relationsbyggande med kunden, där varumärkesidentiteten beskriver vikten av att varumärket 
finns i kundens minne. Utifrån resultatet kan det tolkas att PostNord finns i kundernas minne 
samt att det finns en grundläggande varumärkeskännedom om PostNord. Det går att tyda att de 
associationer som finns i kundernas minne till synes är negativa. Det kan också utläsas att 
utifrån respondenternas upplevelser förekommer det olika uppfattningar och kunskap hos 
kunderna om vad PostNord faktiskt gör och om logistikmarknaden som de är verksamma inom. 
Keller (2001) menar att det är grundläggande att öka medvetenheten kring varumärket för att 
på sikt generera förtroende, och i PostNords fall skulle även det behöva spridas mer kunskap 
om varumärket och hur organisationen fungerar. Det som försvårar processen att öka 
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medvetenheten är att PostNord befinner sig i en förtroendekris, vilket gör det svårt att få en 
önskvärd effekt genom marknadskommunikationen.  
  

4.2 Varumärkesbild 
Huvudkategori Underkategori Kodning 

 

Prestation 
Image 

Förväntningar 
Påverkas av andra 
Gemenskap 

 
Figur 3. Redogörelse av aktuell nivå 
 
4.2.1 Förväntningar 
Vidare redogörs för respondenternas upplevelser om vad som kan vara bidragande anledningar 
till att den pågående förtroendekrisen är svår att ta sig ur. Samtliga respondenter uppgav att 
förtroendekrisen till viss del har att göra med en bristande kvalité och att PostNord inte har 
matchat kundernas ökade förväntningar på verksamheten.  
 

”Vi har helt enkelt inte klarat av att hålla kvaliteten och kundernas förväntningar på den 
nivån som vi måste och som vi också ska” Emma Riblom 2018-04-04 

	
“Människors förväntningar förändras och det är nog snarare det att vi inte har hängt med 

på den ökade förväntningen” Martin Espmark 2018-05-08 
  
Samtliga respondenter upplever att det finns höga förväntningar på PostNord, och en av 
respondenterna uppger att det är med all rätt. En av respondenterna upplever att problematiken 
är att det kan finnas en viss otydlighet i förväntningen. Med denna otydlighet menar 
respondenten att kunden eventuellt inte alltid ser till bakgrunden varför ett problem har uppstått, 
utan möjligtvis dirigerar en besvikelse mot PostNord när problemet egentligen har uppkommit 
från ett annat håll.  
 

“Det är nog mer snarare så att det finns en otydlighet än att förväntningarna är för höga, 
för att det är ju så att man ska få det man har beställt och det är ju självklart”  

Sarah Ström 2018-04-28 
 
En av respondenterna förklarar att de höga förväntningarna som ställs kan till viss del ha en 
grund i det samhällsuppdrag som PostNord har. En annan av respondenterna påtalar även att 
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det råder en acceptans kring att det är okej att behandla vissa varumärken på ett specifikt sätt 
på grund av att det finns en hög förväntan på att dessa ska leverera det som utlovats. 
 

”Att det är ett samhällsuppdrag och det ska bara funka och hela den här biten att man ska 
inte ens behöva tänka om man ska få ett brev idag” Agnes Karlsson 2018-04-16 

 
“Och det är ju några varumärken i Sverige som är okej att behandla så, alla är inte det men 

alla risker att bli det och vägen att komma upp igen är lång” Emma Riblom 2018-04-04  
 
Gällande den pågående förtroendekrisen uppger samtliga respondenterna att denna kris råder 
under andra förutsättningar än vad tidigare kriser verkat under. En av respondenterna upplever 
även en viss känsla av uppgivenhet och att PostNord ännu inte nått botten, och ifrågasätter vilka 
åtgärder som skulle kunna vara aktuella för att vända den nedåtgående trenden.  
  

“Vi har gått igenom en massa kriser och är bra på att gå igenom kriser. Men det är ändå 
svårt när det sker förändringar och det här kanske den största förändringen någonsin” 

Emma Riblom 2018-04-04 
  

“Vi har ju heller aldrig haft ett sånt här medielandskap, tiden som är nu har ju aldrig 
funnits innan, tiden med de sociala medierna, kommunikationskanalerna, transparensen 

som finns” Sarah Ström 2018-04-28 
 

“Man har en annan förväntan, lösningen är inte bara att rätta till en process, utan det är 
något annat som vi inte kan sätta fingret på” Martin Espmark 2018-05-08 

 
“Jag tror inte ens att vi har nått botten ännu, alltså tyvärr. Jag ser ingenting som gör att det 

här ska svänga” Maria Karlsson 2018-04-20 
 

4.2.2 Påverkas av andra 
Samtliga respondenter var även eniga om att associationerna som konsumenterna har till 
PostNord är att verksamheten inte fungerar, vilket de till viss del upplever som rättvist och 
sanningsenligt. Enligt två av respondenterna har PostNord dock svårt att se sambandet mellan 
orsak och verkan. De mätningar som genomförs om den upplevda kvalitén visar att majoriteten 
av konsumenterna ändå överlag är nöjda med sina leveranser. Följaktligen belyser samtliga 
respondenter att det vid vidare analysering framkommit att de negativa associationerna till stor 
del verkar vara baserat på vad konsumenterna hör från andra, framför egna upplevelser. 
  

”Jag upplever att ryktet mycket är baserat på andras upplevelser, inte på att man har 
upplevt dom själv” Agnes Karlsson 2018-04-16 

	
“De flesta människor man pratar med säger att ‘men vad är det som händer på PostNord?’ 

och sen ställer man frågan ‘men har du själv haft någon dålig upplevelse av PostNord?’ 
vilket personen svarar ‘nej det har funkat jättebra för mig’ “Martin Espmark 2018-05-08 
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”När man börjar skrapa på det så är det då väldigt tydligt att de flesta har själva inte haft 
några stora problem och det finns ändå oftast ett förtroende för sin egen brevbärare” 

Emma Riblom 2018-04-04 
  

“Den psykologiska faktorn av att jag ser att väldigt många andra, tror man, också har 
drabbats och då blir det kanske ett större problem än vad det kanske var från början” 

Sarah Ström 2018-04-28 

4.2.3 Gemenskap 
Att ta del av andra kunders negativa åsikter i sociala medier kan enligt respondenterna även 
resultera i en form av gemenskap som kunderna vill vara en del av. Denna gemenskap drivs av 
att vara negativ och gå till attack mot PostNord. Respondenterna uppger att de anser att det är 
lättare att hålla med en majoritet än att stå utanför den, och att ta del av andras negativa åsikter 
förstärker den egna negativa uppfattningen.  
  

”Man hakar gärna ändå på, för att man kan tyvärr också ha råkat ut för något liknande 
någon gång. Då blir det då den här spiralen av att det blir något generellt omdöme av att 

allt är fel hela tiden” Maria Karlsson 2018-04-20 
 

“Man blir peppad och driven av att provocera med någon som redan är provocerad, då 
delar man och man tycker, och gillar, för då är man med i gänget”  

Agnes Karlsson 2018-04-16 
 

“Första gången något går fel så tänder man till eftersom man får bekräftat att allt jag har 
läst i media är ju sant. Man hoppar direkt till vansinnigt förbannad för man får det på något 

sätt bekräftat” Martin Espmark 2018-05-08 
 

Vidare beskrev två respondenterna att en möjlig åtgärd kan vara att hitta personer i de sociala 
medierna som vill agera som ambassadörer. Respondenterna uppgav att om man lyckas att få 
över personer på sin sida, så kan dessa kliva in i kommentarsfält och hjälpa PostNord att 
informera och i vissa fall även försvara. 
 

“Ja men det jag blir väldigt glad av är ju när jag ser människor som faktiskt också går in 
och försvarar oss på sociala medier” Sarah Ström 2018-04-28 

 
“Man ska hitta människorna som älskar att ta plats, att göra dem till ambassadörer, och låt 

dem jobba i flödet istället, för de människorna vill ju bara synas och tycka”  
Agnes Karlsson 2018-04-16 

 
4.2.4 Sammanställning av nivå två 
Sammanfattningsvis är det tydligt att en anledning till detta förtroenderas kan härledas till en 
brist i varumärkesbilden, mer specifikt PostNords prestationer och konsumenternas bild av 
varumärket. Gällande prestationerna är det något som PostNord själva är orsaken bakom då 
verksamhet inte har fungerat som den ska. Detta betyder enligt Keller (2001) att verksamheten 
inte matchar konsumenternas förväntningar. Kundernas upplevelse gällande att PostNord kan 
prestera det som förväntas är högst ifrågasatt och orsaken bakom detta kan enligt 
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respondenterna delvis handla om förändringar på marknaden, och att PostNord inte hunnit med 
att anpassa sig till det medielandskap som råder. Keller (2001) talar om att varumärkesbilden i 
detta steg primärt baseras på konsumenternas psykologiska och sociala behov, vilka kan byggas 
både via egna och även andras uppfattningar. Respondenterna uppger att konsumenterna 
tenderar att till stor del påverkas av att andra delar med sig av upplevelser relaterat till 
varumärket, och att det skapas en gemenskap kring att vara en del av motståndet gentemot 
PostNord. Detta är något som sociala medier kan vara orsaken bakom, då den gemenskap som 
respondenterna talar om till stor del förekommer inom sociala medier. Enligt Keller (2001) 
baseras varumärkesbilden i andra hand på produktens eller tjänstens faktiska kvalitéer, vilket 
kan appliceras på resultatet gällande att PostNord upplever svårigheter med att se orsak och 
verkan för den negativa image som råder. Detta då det i resultatet framgick att respondenterna 
uppger att majoriteten av kunderna genom mätningar är nöjda med sina leveranser, samtidigt 
som PostNord befinner sig i en djupare förtroendekris än någonsin tidigare.  
  

4.3 Varumärkesrespons 
Huvudkategori Underkategori Kodning 

 

Omdöme 
Känslor 

Informationsspridning 
Interaktion 
Generationsskillnad 

 
Figur 4. Redogörelse av aktuell nivå 
 
4.3.1 Informationsspridning 

”Vad är det som gör att vi uppfattas som så otroligt värdelösa, kundfrånvända och så 
vidare, när vi kan se när vi mäter att det mesta kommer fram över natt, och att det kommer 

dit det ska?” Maria Karlsson 2018-04-20 
 

Samtliga respondenter uppger att PostNord möter ett extremt motstånd i sina sociala medier i 
form av informationsspridning som är av negativ karaktär. Flera av respondenterna berättar 
även att det är så illa ställt att vissa inlägg är programmerade att automatiskt tas bort då de 
innehåller ord som är grovt anstötande. Likväl här uppger respondenterna att den massiva kritik 
som flödar i sociala medier är svårt att koppla till de kundupplevelser som faktiskt går att mäta. 
Respondenterna ger en bild av att den verklighet som beskrivs i sociala medier inte återspeglar 
den faktiska upplevda kundnöjdheten.  
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”Det är bara negativa saker som kommer till oss på sociala medier, och i alla andra 
mätningar vi gör, så får vi inte alls dom signalerna. Det är klart att det finns, vi är långt 

ifrån att vara perfekta” Maria Karlsson 2018-04-20 

“Dåliga dagar tänker jag att det här kommer att gå åt helvete, andra dagar så kan jag 
nästan inte fatta är det verkligen så illa när folk ändå i allmänhet tycker att det är skapligt 

bra” Martin Espmark 2018-05-08 
 

Respondenterna påtalade att sociala medier är utanför organisationens egna kontroll och att det 
är en utmaning, då det är ovisst vad utfallet av olika publicerade inlägg blir för PostNord. En 
respondent beskrev sociala mediers omedelbarhet och att PostNord inte har en fungerande 
strategi för hur de ska bemöta kunderna på sociala medier. Samtliga respondenter upplever att 
det främst är den negativa kunden som väljer att publicera och kommentera på sociala medier.  

”Sociala medier är ju så omedelbar, det har ett sån enorm spridning, vilket gör att du inte 
kan stoppa det. Så att jag tror ju på att bara ha resurser som sitter och går in och bevakar 

och bemöter, men där är utmaningen, vi vet inte hur vi ska bemöta”  
Maria Karlsson 2018-04-20 

 
“Det är ju nästan alltid i stort sätt dom negativa kunderna som tar sig tid att svara och då 

kan ju sociala medier ses som en gigantisk sånt forum” Sarah Ström 2018-04-28 

4.3.2 Interaktion 
De negativa kommentarer som skrivs på Facebook har enligt respondenterna väckt delade 
åsikter hos PostNord internt, gällande om möjligheten för kunder att kunna kommentera på 
PostNords Facebook-inlägg borde stängas ner. Detta var något som två av respondenterna 
påtalade att de hört, men inget som de själva höll med om.  
 

”Jag fick frågan i fredags, där en annan avdelning här har hört av sig och tyckt att vi ska ta 
bort alla möjligheter att kommentera på Facebook. Då sa jag att, det är ju jättemärkligt, för 

då säger vi ju att vi ska vara transparenta, lyssna och tycka och sen säger vi plötsligt till 
dom att men inte här…  Det är den klassiska paniken” Agnes Karlsson 2018-04-20 

 
En av respondenterna upplever att de eventuellt hade varit fördelaktigt att stänga möjligheten 
att kommentera just för att det som kommenteras inte är konstruktivt. Samtidigt upplever 
respondenten att när möjligheten att kommentera redan har öppnats upp går den inte att stänga 
ner i efterhand.  
 

“Jag hade kanske tyckt att det hade varit vettigt, just för att det driver väldigt mycket som 
inte är konstruktivt eller att vi inte kan lösa ett enskilt fall för att det bara är negativt” 

Sarah Ström 2018-04-28 

Samtliga respondenter uppgav att det är interaktionen inom de sociala medierna som är viktig, 
just för att kunna föra en diskussion med kunderna i syfte att förbättra sin verksamhet. En av 
respondenterna upplever att om PostNord stänger ner möjligheten att kommentera kan det 
snarare förvärra den rådande situationen.  
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”Att vara i en kanal, att annonsera i en kanal, men inte kunna svara på kommentarer, då 
tror jag att man gör mer skada än nytta” Emma Riblom 2018-04-04 

 
“Jag tror att det nästan blir värre och jag tror inte att vi skulle få nöjdare kunder. Om vi 
gjort fel så ska vi verkligen be om ursäkt, men om det inte är vårt fel så kan vi åtminstone 

förklara vad det är som har hänt” Martin Espmark 2018-05-08 
 
En respondent uppgav att den stora utmaningen med sociala medier är en fråga om resurser. 
Respondenten upplevde att fler resurser kan behövas för att besvara och rensa Facebook-
inläggen med kommentarer, men ställer sig frågande om ökade resurser på sociala medier skulle 
leda till nöjdare kunder. En annan respondent belyste det faktum att sociala medier är här för 
att stanna och att det som går att påverka är hur hanteringen ska gå till.  
  

”Jag skulle kunna bemanna upp den där med tjugo gubbar, och bara sitta aktivt och rensa, 
men skulle vi få nöjdare kunder? Nej det tror jag inte” Agnes Karlsson 2018-04-16 

 
”För det är ju inte så att det kommer att försvinna utan vi måste hitta sätt för hur kan vi 

göra det till en vän istället för en fiende” Maria Karlsson 2018-04-20 
 
4.3.3 Generationsskillnad 
Samtliga respondenter påtalar att inställningen till PostNords verksamhet och det som skrivs i 
sociala medier till viss del kan vara en generationsfråga. Flera av respondenterna upplever att 
den äldre generationen är mer negativa då de har en historisk referens om att det var bättre förr 
med den gamla svenska posten.  
  

”Men jag brukar liksom säga att min generation, jag tror inte lika mycket er, men det här 
att när det har gått åt helvete med PostNord så måste man lägga upp det i sociala medier. 
För det är någonstans så man beter sig, man måste berätta om sin PostNord frustration” 

Emma Riblom 2018-04-04 
  
”Ju äldre man är, desto negativare än man, för att man har en historisk referens om hur det 

var och att det var bättre förr. Medan en ny generation växer upp som inte har den här 
gamla relationen” Maria Karlsson 2018-04-20 

 
4.3.4 Sammanställning av nivå tre 
Sammanfattningsvis framgår det av respondenternas svar att PostNords varumärkesrespons är 
kritisk och utsatt. Konsumenterna är involverade i PostNords verksamhet eftersom många 
väljer att engagera sig genom att kommentera och sprida sina erfarenheter på sociala medier. 
Keller (2001) talar om att omdömet bygger på varumärkets kvalité, tillförlitlighet och hur det 
särskiljer sig. Det framgår av resultatet att den bild som florerar av PostNord i de sociala 
medierna brister i samtliga av dessa faktorer. Kunderna associerar inte PostNord med varken 
kvalité eller tillförlitlighet. Respondenterna beskriver att det som skrivs på PostNords sociala 
medier till majoriteten är extremt negativt och i många fall även hotfullt. Respondenterna 
uppger dock att detta inte helt går att koppla till deras egna mätningar, och därmed eventuellt 
inte speglar en rättvis bild av verkligheten. PostNords sociala medier svämmar över med 
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konsumenternas negativa känslor, vilket kan förklara att det råder delade meningar inom 
organisationen gällande om möjligheten att kommentera bör tas bort eller inte. Respondenterna 
är dock högst skeptiska till att detta skulle bidra till nöjdare kunder. Enligt Keller (2001) handlar 
denna nivå även om känslor och resultatet visade att den äldre generationen har en emotionell 
koppling till hur den svenska posten var tidigare, vilket gör att deras nuvarande känsla för 
PostNord har förändrats och försämrats. Den yngre generationen som saknar den historiska 
referensen vilket enligt respondenterna kan vara anledningen till att denna generation inte är 
lika negativ till PostNord. Enligt resultatet upplever respondenterna att kunderna, oavsett 
generation, har på grund av förtroendekrisen genomgående negativa känslor för PostNord. 
Keller (2001) menar att det är grundläggande att konsumenterna har positiva känslor kopplat 
till varumärket för att de ska ta sig vidare till nästa nivå i modellen. Av respondenternas utsagor 
kan utläsas att de associationer som finns gällande PostNord inte står för Kellers (2001) värme, 
underhållning eller självrespekt, utan snarare motsatsen.  
 

4.4 Varumärkesrelation 
Huvudkategori Underkategori Kodning 

 

Resonans Personifiering 
Strategi 

 
Figur 5. Redogörelse av aktuell nivå 
 
4.4.1 Personifiering 
För att arbeta med relationen mellan kunderna och PostNord upplevde två respondenter att en 
möjlig åtgärd är att bli mer personifierad för att nå fram till kunderna. Dessa respondenter 
delade upplevelsen av att det är mindre troligt att en kund att göra samma stötande påhopp om 
kunden blir påmind att det är en person bakom som svarar och hanterar kommentarerna. En av 
respondenterna belyste också vikten av att bli mer personifierad i syfte att komma undan den 
samhällsbild som presenteras i media och på sociala medier.  
 

”Vi pratade om det här med att personifiera oss, att vi behöver nog personifiera oss mer för 
att det är svårare att slå på någon som det är en person bakom”  

Agnes Karlsson 2018-04-16 
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”Man spelar ofta upp David mot Goliat. Liksom, den lilla mottagaren som inte har fått det 
den förväntat sig, mot den stora hemska Postjätten som inte bryr sig om människor”  

Emma Riblom 2018-04-04 

4.4.2 Strategi 
Samtliga respondenter belyste att det i nuläget är viktigt att primärt fokusera på en förbättrad 
kvalité och att kommunicera bättre internt inom organisationen. Detta samtidigt som samtliga 
respondenter även upplevde att det inte enbart finns en konkret lösning för att ta sig ur 
förtroendekrisen. 
 

”Det finns inte en silver bullet och en människa som sitter på lösningen”  
Emma Riblom 2018-04-04 

Respondenterna svarade även på frågan gällande vilka åtgärder som kunde göras inom sociala 
medier för att återfå förtroendet hos kunderna och bygga den raserade relationen. Samtliga 
respondenter uppgav att det även här inte finns en lösning på hur sociala medier ska hanteras 
och att det inte finns några exempel på vad som är en framgångsrik strategi. 

“Jag tror inte man kan använda sociala medier för att omvända folk. Har du inte fått ditt 
paket så kommer det vara ett problem, oavsett sociala medier eller inte”  

Sarah Ström 2018-04-28 
 

“Jag tror inte att en glad kampanj på Facebook kommer hjälpa, vi kan liksom inte köpa 
varumärkeslojalitet på det sättet” Martin Espmark 2018-05-08 

 
“Det finns liksom ingen som har lösningen. Jag är ju väldigt så, berätta den för mig så kör 
vi. Det är ju duktiga människor, flera som är i toppen i Sverige, men det är ingen som har 

lösningen till oss” Agnes Karlsson 2018-04-16 

En av respondenterna upplever dock att sociala medier kan spela en viktig roll i 
återuppbyggandet av förtroendet, just för att det är i sociala medier som uppfattningar skapas 
och inte via traditionella tillvägagångssätt. Men att en problematik är att PostNord är för gamla 
i sitt tankesätt.  

“Jag tror bara att vi sitter fast i traditionellt tänkande där, för som sagt, uppfattningen om 
oss tror inte jag skapas på det gamla sättet, utan det skapas med hur man uttrycker sig på 

sociala medier, och vi vet inte hur vi ska hantera det där” Maria Karlsson 2018-04-20 

I respondenternas svar återspeglas en önskan och en vilja att hitta ett framgångsrikt sätt att via 
sociala medier nå ut till kunderna. En av respondenterna uppgav även att det finns en oklarhet 
i hur man ska uttrycka sig i de sociala medierna, då man inte vet vilken effekt ett visst 
bemötande får. Detta då respondenten inte upplever att det skulle vara accepterat för PostNord 
att ha en underhållande karaktär i sina inlägg.  

“Om man vill vara lite rolig eller busig, eller ha ett budskap så funkar det i sociala medier. 
Men vi är inte där än, vi är inte tillåtna att skoja” Agnes Karlsson 2018-04-16 
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4.4.3 Sammanställning av nivå fyra 
Utifrån resultatet kan tydas att det finns en del skiljaktiga meningar från respondenterna 
gällande sociala mediers roll i återuppbyggandet av förtroendet. Det finns också en ovisshet i 
hur sociala medier ska hanteras på ett framgångsrikt sätt för få positiva reaktioner hos kunderna. 
Varumärkesrelation är den sista nivån i Kellers (2001) kundbaserade varumärkeskapital och 
genom att tolka resultatet befinner sig inte PostNord i den sista nivån. Om ett varumärke lyckas 
att få konsumenterna till den sista nivån kommer kunderna att aktivt engagera sig i varumärkes 
marknadskommunikation och sprida positiva åsikter om varumärket (Keller, 2001). Det finns 
enligt Kellers (2001) modell flera typer av lojalitet varpå beteendelojalitet är den förstnämnda. 
Av resultatet går att utläsa att PostNord till viss del har en beteendelojalitet, då de använder sig 
av deras tjänster. Gällande attitydlojalitet är denna svår att koppla till PostNord eftersom få 
konsumenter skulle identifiera sig med, och uttrycka kärlek för, denna typen av verksamhet. 
Resultatet i denna studie visar att kunderna gärna vill engagera sig i PostNords sociala medier, 
men att deltagandet från kunderna är för att dela med sig om negativa upplevelser och åsikter. 
Enligt Keller (2009) är det först när en organisation har lyckats erhålla kundernas förtroende, 
genom att aktivt arbeta med nivåerna i kundbaserade varumärkeskapital, som kunderna väljer 
att engagera sig positivt och bidra till att stärka upplevelsen av varumärket.  
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5. Diskussion och kritisk reflektion 
I följande kapitel kommer författarna att leda en diskussion kring det resultat som studien 
presenterat med ändamål att besvara studiens syfte och huvudsakliga frågeställning. Den 
tidigare forskning inom ämnet som utgjort grund för denna studies problematisering appliceras 
och ifrågasätts i relation till det genererade resultatet. Diskussionen innehåller även en kritisk 
reflektion över resultatet och tillämpningen av det teoretiska ramverket. 

 
 
Syftet med studien är att utifrån ett företagsperspektiv kartlägga en pågående förtroendekris 
och undersöka hur ett deltagande i sociala medier kan bidra till att återfå ett raserat förtroende. 
För att besvara syftet utformades den huvudsakliga frågeställningen: På vilket sätt kan ett 
deltagande i sociala medier påverka förtroendet för en organisation som genomgår en 
förtroendekris? Författarna har därefter presenterat studies resultat i teman utefter de fyra 
nivåerna i det teoretiska ramverket: varumärkesidentitet, varumärkesbild, varumärkesrespons 
och varumärkesrelation. 
  
Kellers (2001) kundbaserade varumärkeskapital består som nämnt av fyra nivåer för att 
generera förtroende och varumärkeslojalitet. Modellen inleds med nivån varumärkesidentitet 
med underkategorin medvetenhet, vilken ansågs vara tillämpbar på denna studies resultat. 
Gällande denna kategori ser författarna tendenser, baserat på respondenternas svar, att ett 
deltagande i sociala medier kan användas som ett verktyg för att öka medvetenheten. Av 
studiens resultat går det att utläsa att den grundläggande medvetenhet om PostNords 
verksamhet i nuläget är bristfällig. Att använda sociala medier för att förändra den rådande 
medvetenheten kan dock vara svårt då respondenterna uppgett att konsumenterna inte är 
mottagliga för PostNords kommunikation i sociala medier. Vilken roll som ett deltagande i 
sociala medier kan spela i att öka medvetenheten är därav dubbelsidig och komplex att reda ut.  
 
Enligt Arli (2017) ska det som företag publicerar i sociala medier vara av underhållande 
karaktär för att generera positiva effekter på konsumenternas lojalitet, köpintention och 
medvetenhet. Att utdöma av respondenternas svar är PostNord inte tillåtna att publicera inlägg 
med en underhållande karaktär och inlägg av detta slag väcker till synes ännu mer frustration 
och ilska, då det kan uppfattas som nonchalant. Författarna av denna studie anser dock att det 
är av yttersta vikt att fortsätta med ett deltagande i sociala medier just för att det ger en chans 
för företaget att kunna göra sin röst hörd genom mediebruset. Detta anses i synnerhet gälla i 
detta fall då PostNord ständigt utmålas negativt och möts av massiv kritik i sociala medier. 
Enligt Kaplan och Haenlein (2010) ska aktivitet i sociala medier användas i relationsbyggande 
syfte framför endast informationsspridning. Detta är något som författarna ifrågasätter som 
tillämpbart i det här fallet. Sociala mediers egenskaper, i form av omedelbarhet och räckvidd, 
bidrar till att företaget på ett effektivt sätt kan sprida information om förändrade villkor och 
processer och därav öka konsumenternas grundläggande medvetenhet om PostNords 
verksamhet. Även detta kan dock ifrågasättas ur den synpunkt att respondenterna uppgett att de 
möter ett extremt negativt motstånd, oavsett vad de försökt att kommunicera. Ett möjligt utfall 
är därav att konsumenterna inte kommer att ta till sig av PostNords försök att upplysa om 
verksamheten för att öka medvetenheten. 
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Vidare i Kellers (2001) kundbaserade varumärkeskapital följer nivån varumärkesbild med 
underkategorierna prestation och image. Denna nivå ansågs vara direkt tillämpbar på denna 
studies resultat då det var lätt att se samband mellan underkategorierna och respondenternas 
utsagor. Att utläsa av denna studie är att den uppfattning som finns om PostNords prestation 
och image är väldigt negativ. Det går att utläsa att samtliga respondenter ansåg att den rådande 
förtroendekrisen är värre än någon tidigare kris, men att det råder skiljaktiga meningar gällande 
hur ett deltagande i sociala medier har påverkat situationen. Bhandari och Rodgers (2016) 
påtalade att negativa effekter på konsumenternas köpintention uppkommer efter att 
konsumenter tagit del av negativ feedback från andra. Detta är något som enhetligt uppgavs av 
respondenterna. Genom PostNords negativa flöden i sociala medier finns möjligheten för 
konsumenter att bilda en gemenskap kring att sprida negativa erfarenheter och åsikter. 
Respondenterna belyste att ett sätt att bryta denna gemenskap är att använda ambassadörer som 
kan hjälpa till att förbättra stämningen på sociala medier. Fuchs (2017) påtalar risker med att 
andra personer representerar en organisation och att det kan få allvarliga konsekvenser. 
Författarna av studien ser dock fler möjligheter än risker med att PostNord ger utrymme för 
ambassadörer på sina sociala medier. Detta eftersom att majoriteten av det som skrivs på sociala 
medier är negativt, och att varje ny person som väljer att stå upp för PostNord bidrar med ett 
objektivt perspektiv som kan ge en större effekt än PostNords egna svar. Vidare belyser 
författarna aspekten att sociala medier har lockat fram konsumenternas kritiska perspektiv, 
vilket Fournier och Avery (2010) påtalat. Denna studies resultat visar att respondenterna själva 
har svårt att konkret se vad som försatt organisationen i den rådande förtroendekrisen, då ingen 
organisatorisk förändring i nuläget anses vara värre än tidigare förändringar. En anledning till 
detta kan vara att den bild som syns i sociala medier inte ger en rättvis återspegling av hur läget 
faktiskt ligger till.  
 
Den tredje nivån i Kellers (2001) kundbaserade varumärkeskapital är varumärkesrespons med 
underkategorierna omdöme och känslor. Även denna nivå ansågs tillämpbar på studiens resultat 
då respondenterna enhetligt talade mycket om konsumenternas negativa respons på PostNords 
aktuella situation. Av resultatet kan författarna se ett samband mellan generation och omdöme 
bland PostNords konsumenter. Den äldre generationen har enligt resultatet mer negativa 
känslor till PostNord och känner sig mer angelägna att kommentera på PostNords Facebook-
inlägg, jämfört med den yngre generationen. Detta kan medföra att den äldre generationens 
känslor, som till viss del bygger på en jämförelse från förr, har en inverkan på den nya 
generationens känslor. I PostNords fall är interaktionen inom sociala medier av negativ 
karaktär, och även om konsumenter inte aktivt deltar i PostNords sociala medier, är det troligt 
att de ändå påverkas av det som står. Denna interaktionen inom de sociala medierna har bidragit 
till att det har skapats en gemenskap som till synes skadar förtroendet, vilket talar emot vad 
Laroche et al. (2012) studie visar. Enligt Yannopoulou et al. (2011) har kriser som 
uppmärksammas i media en större påverkan på konsumentens förtroende jämfört med en kris 
som inte har uppmärksammats i media. Detta går även att applicera på resultatet av denna studie 
då respondenterna upplever att majoriteten av kunderna inte själva har upplevt några problem, 
utan att omdömet och känslorna som är kopplade till PostNord till stor del beror på att 
konsumenterna tar del av att andra delar med sig om negativa erfarenheter. Respondenterna i 
denna studie upplever likt Yannopoulou et al. (2011) att de negativa åsikterna som är 
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egenupplevda förstärks i samband med att ta del av andras upplevelser och negativa åsikter. 
Med ett deltagande i sociala medier skapas det en plattform som samlar konsumenterna, vilket 
gör det lätt att finna andra med samma åsikter. Detta medför att det allmänna omdömet förstärks 
genom att den som går in och läser får det bekräftat att andra också upplever samma sak, vilket 
därmed kan ha en effekt på konsumenternas känslor och omdöme om PostNord. Författarna av 
denna studie påtalar dock att negativa kommentarer kommer att skrivas oavsett om företaget 
deltar i sociala medier eller inte, men att ett deltagande gör det lättare att samlas på ett och 
samma ställe. En fördel med att PostNord deltar är att de då har en möjlighet att hantera och 
möta de negativa kommentarer som skrivs.  
 
Av resultatet framgår det att det råder delade meningar inom organisationen om hur de negativa 
kommentarerna bör besvaras och hanteras. Enligt Benoits (2014) Image Restoration theory är 
en strategi för att reparera ett varumärke att be om ursäkt och ge förklaringar. PostNords 
deltagande i sociala medier bör präglas av en ursäktande och förklarande strategi för att 
förbättra de associationer som konsumenterna har relaterat till PostNord. Detta för att minimera 
upplevelsen att vara nonchalanta och kundfrånvända. Ytterligare ett sätt att se på en ursäktande 
strategi är genom en studie som utfördes av Wu (2015). Enligt Wu (2015) förväntar sig 
konsumenterna att företaget ska ändra sin policy för att de ska bli nöjda, och att en tom ursäkt 
på en kommentar inte är tillräckligt. Detta perspektiv motsäger det som förespråkats tidigare 
att PostNord bör använda sig utav en ursäktande strategi i sociala medier. Med denna bakgrund 
skulle PostNord inte behöva arbeta med en förbättrad ursäktande strategi på hur negativa 
kommentarer besvaras, eftersom att det inte kommer att förändra konsumenternas åsikter. Detta 
var även något som en respondent upplevde. Respondenten uppgav att PostNord kan sätta in 
fler resurser för att besvara och hantera negativa kommentarer, men att enbart detta inte skulle 
resultera i nöjdare kunder. Likt Wu (2015) menar även Han et al. (2017) att det behövs en annan 
form av strategi än ursäktande, förnekande eller rättfärdigande i sociala medier. Han et al. 
(2017) talar för att en interaktion inom sociala medier bidrar till att effekten av krisen inte blir 
lika påtaglig om företaget finns på sociala medier och kan besvara. Detta var även något som 
några av respondenterna av studien också belyste. Respondenterna uppgav att interaktionen 
med konsumenterna på sociala medier ansågs vara viktig för att snabbt kunna bemöta kontakt 
som konsumenterna söker inom de sociala medierna.  
 
Den fjärde nivån i Kellers (2001) kundbaserade varumärkeskapital är varumärkesrelation som 
har underkategorin resonans. Denna nivå ansågs svårast att tillämpa på studiens resultat. Detta 
på grund av att enligt Keller (2009) behöver både den rationella och den emotionella sidan 
förenas för att nå till den sista nivån av modellen.  Författarna har svårt att se hur båda sidorna 
ska uppnås då den emotionella aspekten av att vilja identifiera sig med, samt ha en uttalad 
relation ifrågasätts för en organisation som PostNord. Resultatet visade att respondenterna 
upplever att samhället ser PostNord som en stor statlig koloss och att de behöver personifiera 
sig mer för att lyckas bygga en relation med konsumenterna. Med personifiering menar 
respondenterna att visa upp personerna inom organisationen, och på så sätt dementera den 
upplevda känslan av att PostNord är en kall och kundfrånvänd institution. Vidare för att 
diskutera den fjärde nivån i Kellers (2001) modell kopplas den information som framkom i 
resultatets första del. Det upplevda förtroendet och de förväntningarna som konsumenterna 
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ställer på PostNord, reflekterar författarna om detta kan ha en grund i PostNords historiska 
bakgrund och statliga uppdrag. Av resultatet kan tydas att respondenterna upplever att 
konsumenterna ställer höga krav och att finns det en förväntan om att PostNord bara ska fungera 
och att det inte tas någon hänsyn till om något går fel. Vidare framgår även att respondenterna 
uppgett att konsumenterna inte har något intresse för att förstå att det är en komplicerad process 
och att det även råder konkurrens på marknaden. Konsumenten är enligt respondenternas 
upplevelse snabb med att dra slutsatsen att det är PostNord som ligger bakom uteblivna brev 
och paket, när det i själva verket kan bero en konkurrent som låg bakom uppdraget. Det verkar 
enligt respondenterna vara vissa varumärken i Sverige som snabbt faller offer för kritik, både 
av media och konsumenter, även i vissa fall då det inte är befogat. Av resultatet kan tydas att 
dessa nämnda faktorer har haft, och även har en bestående inverkan på PostNords 
förtroendekris och det faktum att de inte befinner sig inom denna nivå. 
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6. Konklusioner 
I följande kapitel presenteras de konklusioner som studien har genererat. Inledningsvis 
redogörs för studiens slutsats för att konkret påvisa att studien besvarat sitt syfte. Vidare 
presenteras en modell med en potentiell strategi för ett deltagande i sociala medier. 

 
 
Syftet med denna studie var att utifrån ett företagsperspektiv kartlägga en pågående 
förtroendekris och undersöka hur ett deltagande i sociala medier kan bidra till att återfå ett 
raserat förtroende. För att besvara syftet utformades den huvudsakliga frågeställningen: På 
vilket sätt kan ett deltagande i sociala medier påverka förtroendet för en organisation som 
genomgår en förtroendekris? 
  
Inledningsvis konstateras att den förtroendekris som PostNord befinner sig är värre än någon 
annan tidigare kris. Författarna anser att det är mycket troligt att aktivitet i sociala medier har 
bidragit till att förstärka förtroendekrisen. Ett deltagande i sociala medier medför att företaget 
faktiskt kan påverka en liten del av det som sker inom plattformen, vilket kommer att pågå 
oavsett om företaget deltar eller inte. Det krävs dock fler åtgärder inom organisationen för att 
återfå förtroendet och sociala medier kan inte ensamt bygga upp det raserade förtroendet.  
 
Ett deltagande i sociala medier i form av att ha en egen Facebook-sida bidrar till att 
konsumenterna har en plats att vända sig till, vilket kan vara både på gott och ont. Ur ett kritiskt 
perspektiv kan sociala medier generellt sett ha bidragit till att förstärka upplevelsen av att allt 
som PostNord gör är fel och misslyckat. Detta för att deltagandet i sociala medier gör att 
konsumenternas åsikter samlas på ett och samma ställe, vilket underlättar för spridningen av 
upplevelser och erfarenheter. Studiens resultat visar att konsumenter i bred utsträckning 
påverkas av att läsa om andras upplevelser, vilket resulterar i att den negativa uppfattningen 
förstärks och förtroendet ifrågasätts även mer. PostNords deltagande i sociala medier utmanas 
eftersom det inte finns en välgrundad strategi för vad som är ett framgångsrikt deltagande. 
PostNord vet därmed inte vilken strategi som bör prägla deras deltagande i sociala medier och 
låter sitt deltagande till stor del påverkas och även hindras av den rådande situationen. 
Författarna av denna studie identifierar en risk i att ett aktivt deltagande kan förvärra 
situationen, eftersom PostNord inte vet vad det är som upprör och även i vissa fall väcker ett 
hatiskt motstånd. Att publicera inlägg med positiv karaktär i en djup förtroendekris riskerar att 
ge konsumenterna ett nonchalant intryck och förstärka bilden av att PostNord inte vet vad de 
sysslar med. 
  
Den positiva aspekten av ett deltagande i sociala medier för att öka förtroendet är att det finns 
en plats för företaget att själva kontrollera det innehåll som publiceras genom att antingen ta 
avstånd från uppkomna situationer, eller ta ansvar och på så sätt uppvisa en transparens. Ett 
deltagande ger organisationen en möjlighet att få ut sitt budskap och göra sin röst i hörd i en 
miljö som annars florerar av negativa åsikter och även vissa orättvisa påståenden. Sociala 
medier kan även fungera som en kundtjänst vilket kan få positiva effekter på konsumenternas 
tillförlitlighet till PostNord. För att på bästa sätt besvara studiens syfte och frågeställning har 
författarna av denna studie sammanställt en modell med en potentiell strategi för hur sociala 
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medier kan bidra till att återfå ett raserat förtroende. Modellen har utformats i enlighet med 
Kellers (2001) modell för kundbaserat varumärkeskapital och presenterar författarnas 
teoretiska och praktiska kunskapsbidrag till forskningsområdet.  
 

 
 
Figur 6. Potentiell strategi för ett deltagande i sociala medier 
  
Avslutningsvis konstateras att det är svårt att se hur sociala medier ensamt ska kunna öka 
förtroendet under den förtroendekris som PostNord befinner sig i. För att ett deltagande i sociala 
medier ska bidra till att öka förtroendet för en organisation som befinner sig i en förtroendekris 
bör fokus ligga på informationsspridning framför relationsbyggande för att förbättra den 
rådande medvetenheten. En relationsbyggande strategi faller då PostNord i nuläget inte är 
tillåtna att publicera inlägg av underhållande karaktär. För att omvandla den negativa 
gemenskapen som finns i sociala medier bör PostNord uppmuntra ambassadörer att ta plats 
inom plattformen. Detta skapar möjligheter att det bildas en ny form av gemenskap som vill 
sprida en positiv bild av organisationen. Det är även av vikt att bemöta och besvara de som vill 
ha hjälp i den sociala plattformen för att inte öka ett missnöje och förstärka upplevelsen av att 
PostNord är kundfrånvända. Detta är effektivt med grund i sociala mediers omedelbarhet och 
ojämförbara räckvidd. Till sist anser författarna att en personifiering av PostNord bidrar till att 
andelen negativa kommentarer minskar och att det på lång sikt blir en trevligare ton i sociala 
medier.  
 

 

 
  



 38 

7. Studiens brister och begränsningar 
I detta avslutande kapitel presenteras en kort redogörelse och reflektion över studiens 
eventuella brister och begränsningar. I kapitlet återfinns även en metodreflektion.  

 
 
Syftet med denna studie var att utifrån ett företagsperspektiv kartlägga en pågående 
förtroendekris och undersöka hur sociala medier kan bidra till att återfå ett raserat förtroende. 
Denna kvalitativa fallstudie ämnar inte generera en generaliserbarhet och studiens resultat bör 
därav beaktas med försiktighet då den insamlade empirin består av respondenternas subjektiva 
upplevelser. Antalet respondenter som deltog i studien kan anses som en brist då fler 
respondenter skulle kunna vara fördelaktigt för att ge studien ett bredare perspektiv. Författarna 
av denna studie anser dock att urvalets storlek är tillräckligt omfattande med hänsyn till de 
svårigheter som finns med att få en utsatt organisation att vilja delta i en kandidatuppsats.  
 
Vid arbetet med den insamlade empirin har författarna av denna studie tagit hänsyn till att det 
kan förekomma vissa svarstendenser och en skevhet i respondenterna svar, vilket enligt Bryman 
och Bell (2017) benämns som social önskvärdhet. Detta med grund i att PostNord strävar efter 
att återfå sitt förtroende och därav uppger svar som snarare upplevs som socialt önskvärt 
framför passande. Författarna har haft detta i åtanke under arbetets gång, men anser att detta 
inte är något som haft en inverkan på studiens genererade kunskapsbidrag. Detta eftersom det 
i syftet framgår att studien utgår ifrån ett företags egna uppfattningar.  
 
Författarna av studien ställer sig något kritiska till hur anpassningsbar det teoretiska ramverket 
är för en organisation som PostNord. I Kellers (2001) kundbaserade varumärkeskapital ingår 
nivåer som tolkas baseras på emotionella värden för ett varumärke eller en specifik produkt. 
PostNord är en statlig verksamhet som till stor del förväntas att felfritt leverera något från punkt 
A till B. Även om PostNord ständigt skulle matcha och tillika överträffa kundernas 
förväntningar är det inte troligt att kunden skulle säga att de varken identifierar sig med eller 
älskar ett företag som PostNord. Därav blir Kellers (2001) kundbaserade varumärkeskapital 
svår att helt anpassa på PostNords förtroendekris.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
Generella frågor:  
1.     Vad har du för befattning på PostNord? 
2.     Hur länge har du arbetat på här? 
3.     Hur ser en vanlig arbetsdag ut på ditt arbete? 
Potentiell följdfråga: Har detta förändrats sedan du började jobba här? 
4.     Vad innebär begreppen förtroende och varumärkeslojalitet för dig? 
5.     Hur upplever du PostNords anseende/rykte?  
Potentiell följdfråga: Har bilden förändrats? Vad är anledningen till detta? (försök att förstå 
om och hur mediabilden påverkat PostNord) 
  
Kundrelation:  
6.     Vilka är era kunder?  
Potentiell följdfråga: Vilka kanaler använder ni för att ni nå respektive kundgrupp (B2B, 
B2C)? 
7.     Hur har ni traditionellt sett arbetat med kundrelationer?  
8.     Hur arbetar ni med kundrelationer idag? 
Potentiell följdfråga: Kan förändringen ha för- och nackdelar? 
  
Varumärke:  
9.     Vad tror ni att era kunder har för associationer till varumärket PostNord i nuläget? 
Potentiell följdfråga: Hur kommer det sig? 
10.  Vad vill ni att kunderna ska ha för associationer kopplade till varumärket PostNord? 
11.  Vad tror ni kan påverka kundernas bild av varumärket?  
Potentiell följdfråga: Vad tror du har störst påverkan? (personliga upplevelser eller den 
synliga responsen av andra konsumenter) 
12.  Anser du att ni använder era sociala medier som verktyg för att öka förtroendet för 
varumärket PostNord?  
Om ja: På vilket sätt?  
Om nej: Vilka potentialer ser ni? 
  
Kommunikation: 
13.  Hur kommunicerar ni aktiviteter, händelser, information som sker inom organisationen 
till era kunder?  
Potentiell följdfråga: Har detta förändrats i samband med sociala medier? 
14.  Vad har ni för förhoppningar med er kommunikation med era kunder? 
15.  Anser ni att interaktionen med kunderna på sociala medier är viktig för ert varumärke? 
16.  Vilken typ av kommunikation vill ni ha med era kunder? 
Potentiell följdfråga: Kan en formell respektive informell kommunikation spela roll? 
17.  Använder ni er av något mediebevakningsverktyg, ex Retriever? 
  
Sociala medier: 
18.  Hur stor vikt lägger ni på sociala medier om man ser till er marknadskommunikation i sin 
helhet? 
19.  Arbetar ni med er marknadsföring för att ha ett enhetligt budskap som ni kommunicerar 
till era kunder?  
Potentiell följdfråga: På vilket sätt? 
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20.  Hur kommer det sig att man sällan ser någon reklam från PostNord? (TV, kampanjer 
osv?) 
21.  Är det viktigt för er att finnas på sociala medier?  
Potentiell följdfråga: Varför är det viktigt? 
22.  Finns det en strategisk plan för hur ni arbetar mer era sociala medier?  
Potentiell följdfråga: Vad motiverade erat val att primärt använda Facebook? 
23.  Använder ni era sociala medier i relationsbyggande syfte?  
Potentiell följdfråga: Relationsbyggande syfte eller informationsspridning? 
24.  Hur försöker ni att förmedla dessa önskvärda associationer till kunderna via sociala 
medier? 
25.  Vad ser ni för utmaningar för med era sociala medier?  
26.  Vad ser ni för möjligheter med era sociala medier? 
  
Krishantering:  
27.  Vad har ni för tankar om de negativa kommentarer som skrivs öppet på era inlägg på 
Facebook?  
Potentiell följdfråga: Påverkar det vad ni publicerar/er aktivitet? 
28.  Anser ni att era sociala medier har påverkat den kris som PostNord befinner sig i?  
Om ja: På vilket sätt?  
Om nej: Varför inte? 
29.  Vilken roll tror ni att era sociala medier kan spela i uppbyggandet av förtroendet? 
30.  Vilka åtgärder tror ni är bäst i nuläget för att stärka bilden av PostNord? 
31.  Vilken roll har sociala medier för att stärka bilden av PostNord? 
32.  Vilka åtgärder inom sociala medier har störst potential för att stärka bilden av PostNord? 
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Bilaga 2. Facebook-inlägg av PostNord 
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