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Abstract 

Social media is an important part of today's society and Facebook has become a place where more and                  

more companies are being seen. With this, Facebook Brand Communities (BC) has become more              

common and a part of this phenomenon means that members use of electronic Word of Mouth (eWOM)                 

has become important for the consumers and also for the company. In this paper, we investigate how and                  

why eWOM are being used on Fredagspoddens vänner, a BC on Facebook that can be connected to                 

several brands, such as Daisy Grace and Perfect Day Media, and that today has over 10 000 members.                  

The investigation is based on the eight factors for motivating eWOM among users that Hennig-Yhuraus et                

al. (2004) describes in their article. These are: platform assistance, ventilating negative feelings, concern              

for other users, positive self-improvement, social benefits, economic driving force, helping the company             

and seeking advice. Theories on posters and lurkers are also being used, as user behavior is shown to                  

depend on the type of user being investigated. In order to answer the question, a case study has been                   

conducted containing three methods: observation, questionnaire and interview. Respondents for all           

methods have been members of the community. The result shows that members of the community can not                 

only be divided into user groups of posters and lurkers, but that another user group, likers, are required to                   

define the members that are somewhere between these two completely different user groups. It also               

emerged that connection between members is important for the members of the community and that               

eWOM is commonplace, both in terms of negative and positive parts of the community. 

 

Keywords: eWOM, Brand Community, Facebook, Posters, Lurkers, Likers.  
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Sammanfattning  

Sociala medier är en viktig del av dagens samhälle och Facebook har blivit en plats där allt fler företag                   

syns. I och med detta har Facebook Brand Communities (BC) blivit vanligt förekommande och en del av                 

detta fenomen innebär medlemmars användande av elektronisk Word of Mouth (eWOM) har blivit viktigt              

för konsumenterna men även också för företaget. I denna uppsats undersöker vi hur och varför eWOM                

används på Fredagspoddens vänner, ett BC på Facebook som kan kopplas till flera olika varumärken, så                

som Daisy Grace och Perfect Day Media, och som idag har över 10 000 medlemmar. Undersökningen har                 

sin utgång i de åtta faktorerna för motivation till eWOM hos användare som Hennig-Yhuraus et al. (2004)                 

beskriver i deras artikel: plattformsassistans, ventilera negativa känslor, oro för andra användare, positiv             

självförbättring, sociala fördelar, ekonomisk drivkraft, hjälpa företaget och söka rådgivning. Även teorier            

gällande posters och lurkers används då användarbeteenden visar sig bero på vilken användartyp som              

undersöks. För att besvara frågeställningen har en fallstudie utförts innehållande tre metoder: observation,             

enkät och intervju. Respondenterna för samtliga metoder har varit medlemmar av communityt. Resultatet             

visar att medlemmar av communityt inte endast kan delas in i användartyperna posters och lurkers, utan                

att det krävs en till användartyp, likers, för att definiera de medlemmar som är någonstans mittemellan                

dessa två helt olika användartyper. Det framkom även att gemenskapen är viktig för medlemmarna och att                

eWOM är vanligt förekommande, både vad gäller negativa och positiva delar i communityt.  

 

Nyckelord: eWOM, Brand Community, Facebook, Posters, Lurkers, Likers.  
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Förord 

Vi vill tacka alla som på något sätt varit involverade i vårt arbete som resulterat i den färdiga uppsatsen. 

Främst vill vi tacka vår handledare Lars Degerstedt, för den rådgivning och det stöd som funnits under                 

hela arbetet. Sedan vill vi också tacka de respondenter från Fredagspoddens vänner som ställt upp på                

intervjuer och besvarat enkäter för datainsamlingen i arbetet. Vi vill även tacka familj och vänner för stöd                 

och uppmuntrande under arbetets gång.  
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1. Inledning 

Sociala medier existerade redan på 1990-talet då Bruce och Susan Abelson skapade “Open Diary” men               

såg då inte ut som dagens sociala medier (Kaplan & Haenlein 2010). Därefter har användningen av                

sociala medier utvecklats en hel del efter att webben förändrades till ett socialt nätverk, som bygger på                 

kommunikationen mellan användare istället för den traditionella typen av sändare och mottagare. Detta då              

den mer sociala formen av webbinteraktioner, alltså de interaktioner som sker via webben, blev allt               

vanligare. Detta lockade fler användare till de digitala plattformar som stödjer social interaktion (Ajmera              

et al. 2013). Med det sociala nätverket har inte bara samhället förändrats utan även sättet som människor                 

interagerar och kommunicerar med varandra. Katz & Lazarsfeld (1966) beskriver utifrån tidigare            

forskning hur kommunikationen har gått från den vanliga formen av Word of Mouth (WOM) där               

människor kommunicerar ansikte mot ansikte i en fysisk miljö, till en variant av WOM som kommit att                 

kallas för elektroniskt Word of Mouth (eWOM) som beskriver användares interaktion med varandra på              

internet då främst sociala nätverks-plattformar (Chu & Kim, 2011). Det kan handla om allt från den                

enskilde användaren som kommunicerar med andra användare, till influencers som kommunicerar           

budskap till en stor publik och kanske med ett företag som tredje part involverad i processen. Det                 

genomgående är trots allt att det handlar om att kommunicera med andra människor, varumärken eller               

företag. Det kan ske genom en så liten sak som att ge två stjärnor istället för fem vid en recension, det                     

visar för andra användare hur tidigare användare upplever saker. Samtidigt som det även kan bestå av mer                 

avancerade mekanismer som konversationer eller debattinlägg i sociala medier. 

 

Ett fenomen som detta ofta förknippas med är Brand Communities (BC) . BC är grupper av människor                1

som samlas kring ett varumärke och bildar någon form av gemenskap (Park, Kee & Valenzuela 2009). Ett                 

exempel på detta är grupper som bildas på den sociala medieplattformen Facebook. Dessa grupper kan               

vara samlade kring varumärken i form av produkter där recensioner eller förklaringar läggs upp relaterade               

till produkten. När det gäller personliga varumärken som kommit som en del av det sociala nätverket så är                  

dock definitionen inte lika klar. Eftersom det som förmedlas oftast inte bara är en specifik produkt utan                 

snarare ett koncept så kan kommunikationen se annorlunda ut i grupper relaterade till dessa. Ett exempel                

på detta är Facebookgrupper som bildas med koppling till podcasts eller Youtubekanaler. Det             

genomgående är dock att användare interagerar om och kring ett specifikt varumärke som är kärnan i                

gemenskapen som bildas. BC är ett intressant men brett område som historiskt sett har förekommit både                

fysiskt och digitalt. Digitala BC är vad det här arbetet avser att undersöka och därmed bidra med ett                  

medietekniskt perspektiv på fenomenet som annars ofta främst studerats inom företagsekonomisk           

forskning.  

1 Brand communities (förkortat BC) används i dess engelska bemärkelse då en översättning av det inte beskriver ordet communities fulla mening. 
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Facebook är en social kanal som vuxit sig stort sedan starten 2004 (Kirkpatrick 2010) och är idag en av                   

de mest nedladdade mobilapplikationerna och det är även en plats där allt fler varumärken syns. Detta                

leder till ett ökat intresse för att relationer skapas och bibehålls mellan företag och dess konsumenter,                

vilket därmed också skapar intresset om ifall detta även kan påverka användarnas relationer med              

varandra.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur och varför eWOM används av medlemmar på BC                  

Fredagspoddens vänner. Detta för att undersöka hur det sociala nätverket har påverkat interaktionen             

mellan intressenter för ett specifikt varumärke och deras relationer med varandra. Denna undersökning             

blir speciellt intressant då det BC som undersöks har kopplingar till ett personligt varumärke vid namn                

Fredagspodden som i sin tur har kopplingar till andra varumärken inom mediehuset Perfect Day Media.               

Studien syftar även i att på ett mer medietekniskt plan undersöka vilka aktörer som samverkar i nätverket                 

Fredagspoddens vänner, både mänskliga och icke-mänskliga aktörer och nätverk. Även för att se vilka              

interaktioner dessa aktörer i relation ger upphov till. Därmed kan denna studie fungera som underlag för                

bättre förståelse hos andra varumärken som vill bygga upp ett community kring sitt varumärke eller               

kanske redan har ett BC som de vill föra i en viss riktning. BC undersöks främst som ett bidrag till                    

forskningsfältet för att utveckla resonemang och skapa underlag utifrån tidigare studier som bygger på              

forskning som är mer inriktad mot ekonomi och lönsamhet i form av ekonomisk vinst (Balasubramanian               

& Mahajan, 2001). Istället menar vi att undersöka användarbeteenden och sociala relationer som kan              

uppstå med endast ett varumärke som grund för relationen till andra användare. 

1.2 Problemformulering & Frågeställning  

Allt fler varumärken använder sociala medier som plattform för marknadsföring, de vill synas där              

privatpersoner rör sig. En del av denna marknadsföring kan vara att skapa egna BC på Facebook, vilket                 

har blivit allt mer förekommande. På ett BC upprätthålls relationen mellan varumärket och medlemmar,              

men också mellan medlemmarna som många gånger är de som främst gör inlägg i communityt. Därmed                

kan dessa plattformar vara viktiga både för varumärket och för dess medlemmar som får chans att träffa                 

andra likasinnade. eWOM är stort inom BC eftersom medlemmar skriver inlägg som andra medlemmar på               

communityt kan se, kommentera och gilla. Det kan därför vara intressant att undersöka hur detta begrepp                

används på ett specifikt community, som i detta fall är Fredagspoddens vänner. Forskningsfrågan som              

detta arbete syftar till att besvara är: 

 

● Hur och varför  används eWOM av medlemmar på ett Brand Community på Facebook?  
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Denna fråga syftar då till att ta reda på vilken mediekanal som används för eWOM, vilka användare som                  

använder eWOM och i vilken grad. Detta genom att undersöka användningen av olika funktioner med en                

koppling till olika användartyper inom ett BC och bidra med kategorier som kan vara värdefulla för                

framtida forskning inom ämnet. 

1.3 Avgränsningar  

För att kunna analysera data så noga som möjligt under den utsatta tidsramen för uppsatsen så har en del                   

avgränsningar gjorts kring vad som ska undersökas och hur frågeställningen kan besvaras. En             

avgränsning i arbetet är att det kommer att fokusera på en specifik social media-plattform, vilket är                

Facebook, detta eftersom communityt i fråga endast finns på denna kanal samt då Facebook är en                

plattform där communities är vanligt förekommande. Denna avgränsning gör också att analysen kan ske              

på en specifik nivå istället för att bli generaliserande och allmän, eftersom fokus endast ligger på den                 

kanal som communityt faktiskt existerar på. En ytterligare specificering av arbetet som avgränsat studien              

är valet att fokusera arbetet på just ett BC, för att fokusera studien på en grupp användare som har en                    

gemensam faktor som i det här faller är varumärket. Detta eftersom det var mer passande att studera                 

communityt när den främsta sammanlänkande faktorn är varumärket. Om istället ett community som var              

ospecificerat hade undersökts finns oändligt många sammanlänkningar och typer av studier vilket för den              

utsatta tidsramen hade blivit en för ingående studie. Dessutom passar det för det specifika fallet där                

grundarna av Facebookgruppen faktiskt är del av ett personligt varumärke som på många sätt färgat deras                

BC. Vid litteraturgenomgången inom området så valdes avgränsningen att den litteratur som används i              

denna rapport främst är vetenskapliga artiklar, men även litteratur i form av böcker förekommer i tidiga                

delar av uppsatsen. Detta för att ge så relevanta och pålitliga källor som möjligt, för att därmed ge denna                   

uppsats högre tillförlitlighet. En annan avgränsning i arbetet är att arbeta med metoden fallstudie vilket               

innebär att studien som utförs går in i detalj på ett specifikt fall och försöker besvara frågorna hur och                   

varför. Därför kan inga generaliseringar göras genom detta arbete utan det undersöker snarare ett specifikt               

fall för att undersöka aspekter och alltså hur det kan se ut med eWOM inom ett specifikt community.                  

Genom denna metod ska så mycket data som är möjligt samlas genom olika metoder för att besvara                 

frågeställningen så utförligt som möjligt.  
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2. Bakgrund 

För att få en bättre inblick i fältet och förstå grunderna i eWOM och brand communities så kommer dessa                   

förklaras mer i detalj nedan. Saker såsom utvecklingen från WOM till eWOM men även sociala mediers                

plats i det sociala nätverket kommer att introduceras. Definitioner och förklaringar bygger på studier              

inom fältet som sträcker sig från 2000-talet och bakåt i tiden. 

2.1 Det sociala nätverket 

Webb 2.0 avser den nya generationens webbapplikationer, begreppet Webb 2.0 myntades av O’Riley             

Media (Pilgrim 2008). Detta är något som i det här arbetet benämns som det sociala nätverket. Exempel                 

på applikationer som räknas till det sociala nätverket är Facebook, Google och bloggar. Den främsta               

skillnaden mellan den mer sociala webben och det traditionella World Wide Web (WWW) är möjligheten               

för samarbete mellan användare. Det sociala nätverket har bland annat visat nya, revolutionerande sätt för               

användare att interagera med varandra (Pilgrim 2008). Innan det sociala nätverket fanns visade eller              

hämtade användarna endast data som fanns på webbplatser skrivet av en avsändare utan möjlighet till               

respons. I det sociala nätverket idag så interagerar mottagare och avsändare med varandra dagligen och               

det har utvecklats från en monolog till en dialog. Det sociala nätverket innefattar även begreppet User                

Generated Content (UGC) (Kaplan & Haenlein 2010) vilket innebär att användarna är de som genererar               

innehållet på kanalen. Exempelvis genom inlägg som innehåller text, bilder eller videos men även genom               

att använda taggar för att organisera data på värdefulla sätt. 

2.1.1 Sociala medier 

En del av det sociala nätverket är självklart sociala medier som kan beskrivas som en grupp av                 

internetbaserade applikationer som grundar sig i ideologi och teknik från det sociala nätverket. Det              

handlar om att ge möjlighet till skapande och utbyte av användargenererat innehåll (Chu & Kim 2011).                

Kaplan & Haenlein (2010) beskriver sociala medier som en samling webbaserade applikationer som             

bygger på det sociala nätverket och UGC. I dagens samhälle är sociala medier en värdefull källa för                 

företag att förstå sina användare på men även att förmedla sina tjänster och produkter (Mazloom et al.                 

2016). Det finns en mängd olika format som räknas till begreppet sociala medier, till exempel sociala                

nätverkssidor (SNS) som Facebook, Instagram, MySpace, etc. (Chu & Kim 2011). Facebook, som är den               

kanal som undersöks i denna rapport, lanserades år 2004 av Mark Zuckerberg (Kirkpatrick 2010) och är                

idag en av de största sociala medier som finns. På denna kanal finns flera möjligheter, som att bibehålla                  

kontakter, skapa grupper, gå med i grupper, skapa evenemang, lägga upp bilder, osv. Sociala medier ger                

alltså stort upphov till kommunikation mellan konsument och företag vilket också utvecklar            

handelsmarknader och sättet som marknadsföring och kundrelationer används på. 
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2.2 WOM och eWOM 

En typ av kommunikation som har blivit allt vanligare med sociala medier är konsument till konsument                

(C2C) kommunikation. Denna typ av kommunikation där konsumenter kommunicerar med varandra           2

kring ett varumärke online kan betecknas som eWOM (Chu & Kim 2011). Ett begrepp som kommer ur                 

det ursprungliga begreppet WOM som innebär att konsumenter utbyter information om marknaden,            

produkter och varumärken men även vardagliga företeelser (Katz & Lazarsfeld 1966). WOM som             

fenomen växer ständigt eftersom informationen som genereras av andra konsumenter om produkter,            

tjänster eller varumärken blir trovärdigare för andra konsumenter än företagsgenererad information. Detta            

då C2C kommunikation verkar trovärdigare och mer värdeskapande för konsumenter än företag till             

konsument (B2C) kommunikation (Feick & Price 1987). När det mer sociala nätverket introducerades så              3

kom en ny dimension inom WOM till som idag kallas för eWOM som innebär kommunikationen mellan                

konsumenter online. Det kan handla om recensionssidor såsom Tripadvisor eller sociala nätverk såsom             

Facebook med flera (Bickart & Schindler 2001). eWOM kan på många sätt liknas med det ursprungliga                

begreppet WOM, men det finns en del saker som är specifikt för just eWOM. Detta då det ofta uppstår                   

mellan människor som inte känner varandra sedan tidigare, alltså främlingar. En annan särskiljande             

egenskap hos eWOM är att kommunikationen kan ske anonymt (Lee & Youn 2009). Detta har dock                

medfört problem med att värdera trovärdigheten i skrivna recensioner, texter och annat innehåll på              

webben. Ett exempel på detta är att anonymt innehåll som verkar komma från en annan konsument skulle                 

kunna vara riktat innehåll som kommer från företag (Lee & Youn 2009).  

2.3 Brand Community (BC) 

Communities har i många år studerats av sociologer och har flera olika definitioner. Definitionerna har               

dock likheter och det har gått att urskilja speciellt tre nämnare som för många olika definitioner av                 

communities visar sig stämma. Dessa tre nämnare är: en gemensam medvetenhet, traditioner och en              

känsla av moraliskt ansvar på användarna (Muniz & O'Guinn 2001). Den gemensamma medvetenheten             

bygger på en tillhörighetskänsla till gruppen och särskiljning för de användare som inte är en del av denna                  

specifika grupp. Traditionerna och ritualerna som också är en del av communityt agerar som ett stöd till                 

denna gemenskap genom att påminna om communityts historia och förflutna. Dessa driver communityts             

värdeskapande och tillhörighetskänsla framåt. Dessa traditioner kan beskrivas som social aktivitet som            

firas för att uppmuntra användare till vissa specifika normer och beteenden. Det sistnämnda är känslan av                

moraliskt ansvar som gör att medlemmar i communityt vill hjälpa varandra och det är även detta som                 

bygger skyddet för ett community om det uppstår debatter kring dem (Muniz & O'Guinn 2001). 

2 Konsument till konsument förkortas i rapporten C2C efter den engelska benämningen consumer to consumer. 
3 Begreppet företag till konsument förkortas i rapporten B2C efter det engelska business to consumer. 
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Det hela bygger i grunden på varumärkesgemenskap och att de som ingår i ett BC är en del av                   

varumärkets större sociala konstruktion och spelar en viktig roll i varumärkets sociala arv (Muniz &               

O'Guinn 2001). Ett BC är specifikt ett community som inte binds samman av några geografiska band. Ett                 

sådant community består av strukturerade relationer mellan människor som tycker om och beundrar ett              

och samma varumärke. Communityt är organiserat kring varumärket som blir det centrala i ett BC. Dessa                

communities skapas för att varumärket enkelt ska kunna skapa möten eller evenemang och föra              

diskussioner som passar ämnet (Park, Kee & Valenzuela 2009). BC definieras i den här studien som en                 

grupp intressenter till ett varumärke. Varumärket i denna benämning handlar om ett företags allmänna              

rykte, vilket också i de studier som utförts varit den underliggande meningen bakom varumärket som               

nämnts (Gummerus et al. 2012).  

2.3.1 Fredagspoddens vänner 

Fredagspoddens vänner är ett BC på Facebook, skapat av Fredagspodden, en podcast som Hannah Widell               

och Amanda Schulman driver. Förutom Fredagspodden driver Hannah och Amanda också mediehuset            

Perfect Day Media, de är grundare och designers av varumärket Daisy Grace och så är de författare av två                   

böcker. Utifrån sin podcast har de alltså skapat communityt Fredagspoddens vänner där tanken är att               

podcastens lyssnare ska ha ett ställa att diskutera och ge tips och råd till varandra. Communityt skapades                 

för 2 år sedan och har idag över 10 000 medlemmar som skriver omkring 60 inlägg om dagen. För att gå                     

med i communityt krävs att en av administratörerna accepterar, därmed är communityt relativt slutet.              

Communityt bygger på flera varumärken och skapar på så sätt ett community med många olika typer av                 

intressenter.  

2.3.2 Posters och lurkers 

Medlemmar i ett community kan delas upp i två olika användartyper, posters och lurkers (Preece,               

Nonnecke & Andrews, 2004), vilket även gäller i Fredagspoddens vänner som undersöks i denna studie.               

Preece, Nonnecke & Andrews (2004) skriver om att det på communities ofta handlar om en liten grupp                 

medlemmar som är aktiva och alltid är de som svarar på inlägg, samtidigt som det också finns de som                   

svarar någon gång ibland, medan de flesta bara läser inlägg men aldrig själva interagerar med dem. De                 

medlemmar som tenderar att använda och interagera i communityt kallas posters, och det är även denna                

grupp medlemmar som vanligtvis känner en större samhörighet i communityt (Preece, Nonnecke &             

Andrews 2004). Majoriteten av medlemmar i communities är lurkers (Katz 1998; Nonnecke & Preece              

2001). Detta är de människor som som är medlemmar i ett community men som inte aktivt lägger upp                  

inlägg eller kommenterar andras, de finns där och ser allt som händer i communityt, men de gör inget                  

själva (Preece, Nonnecke & Andrews 2004). Dessa grupper delar in användare i två delar vilket kan verka                 
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som otillräckligt för att beskriva en så bred grupp med användare, därför är detta arbete bidragande inom                 

fältet för att identifiera nya användartyper. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel diskuteras tidigare forskning inom området som vi har hittat och som kan tänkas vara                 

relevanta att diskutera för vår frågeställning. Denna del är indelad i fyra delar som diskuterar den tidigare                 

forskning som funnits inom dessa områden. Därefter sammanfattas det som diskuterats i samtliga delar              

för att skapa en förståelse för hur denna tidigare forskning relaterar till denna rapport.  

3.1 eWOM 

Studier som tidigare gjorts relaterat till eWOM har inte alltid använt sig av eWOM som begrepp utan talat                  

om WOM online, vilket är precis vad eWOM står för. Därmed har forskningen nedan inte använt                

begreppet eWOM utan de använder WOM i den digitala kontexten på det sociala nätverket. Artiklarna               

talar alltså om WOM på samma sätt som de nyare artiklarna benämner eWOM.  

 

Balasubramanian & Mahajan (2001) har i sin forskning om virtuella communitys tagit fram vad som               

kommit att bli ett ramverk för studier som gjorts inom eWOM. Detta är en studie som även varit grunden                   

för Henning-Yhuraus et al. (2004) artikel och byggt den teori som vårt arbete utgår från som tas upp mer i                    

detalj i kapitel 4. Balasubramanian & Mahajan (2001) har i sin forskning främst haft som syfte att                 

undersöka samband mellan ekonomiska och sociala aspekter men har kommit fram till strukturer som              

kommit att definiera användarbeteenden när det gäller eWOM. Det ramverk som i studien togs fram är en                 

del av en uträkning för ekonomisk vinning med hjälp av virtuella communities. Detta ramverk består av                

tre kategorier som använts mycket i studier rörande eWOM. De tre olika kategorierna definerar på olika                

sätt anledningar till att användare väljer att använda sig av eWOM. Den första av dessa tre kategorier är                  

fokusrelaterad (focus-related-utility). Denna kategori utgår från att användaren har en inre tro som             

handlar om att den egna insatsen och andra användares insatser gemensamt stärker det virtuella              

community som användarna ingår i. Den andra kategorin handlar istället om konsumtion (consumption             

utility). Denna lägger sitt fokus vid hur användare konsumerar material eller annat användargenererat             

material. Detta kan ske exempelvis genom att användaren läser någon annans recension och alltså              

konsumerar användargenererat material. Den tredje och sista kategorin handlar om godkännande           

(approval utility). Denna kategori fokuserar på det godkännande som användaren får när en annan              

användare konsumerar dennes material. Det kan vara exempelvis genom en tacksam kommentar på en              

recension eller liknande (Balasubramanian & Mahajan, 2001).  

 

Doh & Hwang (2009) undersökte istället eWOM genom att genomföra ett experiment för att testa en rad                 

hypoteser gällande positivt och negativt innehåll i eWOM. Experimentet gick ut på att utsätta användarna               

för eWOM data på en anordnad webbplats, denna data hämtades från riktiga webbplatser och studien               

avgränsas till filmer och digitalkameror. Varje dataset innehöll i olika skalor en blandning av positiva och                
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negativa meddelanden. Undersökningen visade att majoriteten av konsumenterna litade mycket på eWOM            

med hög trovärdighet. Något annat som experimentet visade var att den genomsnittliga konsumenten             

läser 13,9 recensioner innan denne köper en produkt. Undersökningen visade vidare att många positiva              

eWOM-meddelanden i hög grad påverkade konsumenternas allmänna åsikter om en produkt. Alltså tyckte             

konsumenter mer om produkter som andra konsumenter talade gott om och tvärtemot. Dock skriver Doh               

& Hwang (2009) också att några få negativa eWOM meddelanden kan vara ett bra sätt att få andra att                   

skriva positiva recensioner och alltså skapa positiva eWOM meddelanden gentemot en webbsida och ett              

varumärke. När det gäller specifika produkter kan dock ett negativt eWOM meddelande göra stor skada               

och påverka eventuella konsumenter negativt. 

3.2 Brand Community 

Munizs & O'Guinns (2001) undersökning inom BC hade fyra mål som de utgick från och skapade två                 

faser för studien. De två faserna bestod i undersökningar gällande datormedierad interaktion samt             

interaktion ansikte mot ansikte. Studien visade genom detta att BC existerar både genom             

människa-människainteraktion men också genom människa-datorinteraktion. Andra resultat som studien         

visade var en rad generella igenkänningsfaktorer för varumärkesrelaterade communities. En av dessa var             

att medvetandegöra sitt deltagande i ett BC. Munizs & O'Guinns (2001) talar om att användaren som en                 

del av communityt inte bara känner en stark relation till varumärket utan att en stark samhörighetskänsla                

bildas mellan de medverkande i ett BC. En annan viktig igenkänningsfaktor som studien visade på, är                

legitimitet, vilket handlar om att användare i ett community på olika nivåer anser att de är hängivna till                  

BC. Detta gör att användare kan börja tala om riktiga medlemmar av ett community och användare som                 

använder en produkt eller tjänst av fel anledningar och alltså inte uppskattar varumärkets fulla potential i                

form av traditioner, seder och arv. Andra kännetecken för BC som studien kunde visa var oppositionell                

varumärkeslojalitet vilket handlar om att användarna av exempelvis en Facebookgrupp som bildar ett BC              

definierar sig själva och andra genom varumärkena som dessa konsumerar eller inte konsumerar och              

skapar genom detta en känsla av tillhörighet och rivalitet med andra varumärken. Studien resulterade              

även i en manual över aktiviteter och ritualer som dessa BC kan använda. Bland dessa så kom Munizs &                   

O'Guinns (2001) bland annat fram till att BC ofta firar historien av ett varumärke genom olika jubileum                 

som på olika sätt firas och får uppmärksamhet. Andra aktiviteter som enligt studien kan förekomma är                

berättandet av varumärkesrelaterade historier. Genom att berätta om egna upplevelser genom WOM eller             

eWOM kan alltså användarna bygga ett starkare BC. En annan viktig ståndpunkt i artikeln är att moraliskt                 

ansvar ofta används för gruppen som en enhet, detta är vad som får andra användare att gå med och andra                    

att stanna kvar i ett BC.  
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Liknande communities är Facebookgrupper som Park, Kee & Valenzuela (2009) skriver om i sin artikel               

där de undersöker länken mellan Facebookgrupper, politiskt engagemang och samhällsengagemang. De           

utförde en studie på universitetsstudenter som använder Facebookgrupper, dessa studenter fick en månad             

på sig att svara på en enkät online. Respondenterna fick en lista med påståenden om användning av                 

Facebookgrupper för att Park, Kee & Valenzuela (2009) skulle kunna bedöma användningsområden och             

gratifikationer. Respondenterna fick även betygsätta olika skäl att använda Facebookgrupper. För att få             

information gällande politiskt engagemang och samhällsengagemang skulle respondenterna svara på          

frågor gällande volontärarbete för välgörenhet, miljögrupper, politiska grupper och valdeltagande. Parks,           

Kees & Valenzuelas (2009) undersökning resulterade i att studenterna väljer att gå med i              

Facebookgrupper på grund av behovet att få information om aktiviteter, både på och utanför campus, att                

umgås med vänner och att hitta underhållning. Facebookgrupper erbjuder alltså kanaler som är roliga och               

ger möjlighet att delta i sociala och politiska evenemang.  
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4. Teori 

I detta kapitel går vi igenom de teorier som uppsatsen bygger sin teoretiska grund på. Det handlar om tre                   

olika teorier som vi flätat samman för att på bästa sätt besvara frågeställningen. Dessa tre teorier är                 

eWOM, Brand Community och posters och lurkers som vi går in på mer i detalj och utvecklar nedan.  

4.1 eWOM  

En av de teorier som vi arbetat utifrån i denna uppsats bygger på en teori från Hennig-Yhuraus et al.                   

(2004) artikel som i sin tur bygger på de ramverk som Balasubramanian & Mahajan (2001) tagit fram för                  

att identifiera olika motiv till varför konsumenter väljer att involvera sig i eWOM vilket togs upp i kapitel                  

3.1. Genom de tre kategorierna som bildade det första ramverket byggdes alltså ett nytt som innehöll fem                 

kategorier. Dessa var fokusrelaterad nytta (focus-related utility) som bygger på att användaren genom sitt              

bidrag till communityt preciserar och stärker communityt. Den andra kategorin var konsumtion            

(consumption utility), som handlar om att användaren använder eWOM för att konsumera andra             

användares bidrag genom att exempelvis läsa andras inlägg eller liknande. Den sista kategorin som utgick               

från det första ramverket var verktyget för godkännande (approval utility), som syftar till de användare               

som använder eWOM för att få medhåll och godkännande av andra användare. De kategorier som lades                

till var då moderatorrelaterad nytta (moderator-related utility) som behandlar de fall där användare och              

medlemmar av ett community genom en moderator kan få hjälp att bestrida orättvisor eller tvister vilket                

blir en typ av social fördel. Den sista kategorin i det ramverk som Henning-Yhuraus et al. (2004) byggde                  

upp var neutraliserande nytta (Homeostase Utility), som handlar om konsumenters önskan om en neutral              

miljö och hur de alltså avreagerar sig genom eWOM. Inom dessa fem kategorier togs totalt åtta generella                 

motiveringar för konsumenter att engagera sig i eWOM fram som en form av vidare arbete (se Tabell 1).                  

Dessa var: oro för andra konsumenter (Concern for other consumers) som innefattar de användare som               

använder eWOM för att tipsa andra användare och se till att de inte behöver uppleva samma dåliga                 

erfarenheter som de själva har upplevt. En annan är viljan att hjälpa företaget (Desire to help the                 

company), vilket fokuserar på information som ska vara användbar för företaget och kopplas till              

konsumenterna vilka utövar eWOM. Sedan är det sociala fördelar (Social benefits received), som talar om               

de fördelar rent socialt som användare kan uppnå genom att uttrycka sin åsikt digitalt, i form av                 

exempelvis medhåll och beröm. Även sökande efter råd efter ett köp (post-purchase advice seeking), som               

kan vara eWOM för att fråga om funktioner eller guider. Vidare så var positiv självförbättring               

(Self-enhancement) en motivation till eWOM, som ofta hade en koppling med underliggande budskap             

som fick användaren att framstå som beundransvärd eller intressant. Ännu en motivering var ekonomisk              

belöning (Economic rewards), som handlar om de användare som använder eWOM för ekonomisk             

vinning. Detta kan med fördel handla om influencers som använder sig av eWOM, men även användare                

som av olika anledningar kan finna ekonomisk vinst i att uttrycka sig inför andra om sin åsikt på nätet. En                    
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annan motivation var hopp om att få hjälp av moderatorn i att lösa konsumentens problem (platform                

assistance). Även ventilering av negativa känslor (venting of negative feelings), där användare kan             

uttrycka sina negativa upplevelser, var en motivation. Undersökningen gjordes med hjälp av dessa motiv              

och kunde sedan visa en del samband kring vilka motiv som var kopplade till olika aktiva användare.                 

Bland annat att de användare som skrev med anledning av oro för andra konsumenter, sociala förmåner                

eller självförbättring var mer aktiva på recensionsplattformarna. Detta medan de användare som kom dit              

för att skriva för att ventilera sina negativa känslor eller i hopp om att få hjälp att lösa en tvist med hjälp                      

av en moderator var mindre aktiva på recensionsplattformarna.  

 

Faktor Förklaring 

1: Plattformsassistans Viljan att få hjälp i en tvist av en moderator. 

2: Ventilera negativa känslor Uttrycka negativa känslor inför andra. 

3: Oro för andra användare Oro och ansvarskänsla för andra användare. 

4: Positiv självförbättring Att få sig själv att framstå som beundransvärd eller extra intelligent. 

5: Sociala fördelar Fördelar såsom popularitet och status. 

6: Ekonomisk drivkraft Intjäning i form av pengar som resultat av eWOM. 

7: Hjälpa företaget Att vilja förmedla information som användaren tror kan vara användbar för 
företaget. 

8: Söka rådgivning Att söka råd och tips hos en grupp individer genom att ställa en fråga. 
Tabell 1: Faktorer från teori med förklaringar. 

4.2 Brand community 

En teori som kommer fungera underliggande för hela arbetet och alltså inte tillämpas i metoden utan                

enbart fungerar som en grund för arbetet är förekomsten av BC. Studien som gjorts bygger alltså på att                  

BC existerar och fungerar som Munizs & O'Guinns (2001) beskriver det i sitt arbete. Ett BC kan alltså                  

enligt detta existera ansikte mot ansikte eller digitalt genom interaktioner med andra människor via              

datorer. Teorin som då lägger grunden för hur ett BC ser ut och fungerar beskriver även att medlemmarna                  

i ett BC inte enbart känner en stark relation till varumärket som det specifika BC riktar in sig på. Utan att                     

även medlemmarna i ett BC skapar en stark relation som bygger på tillit som grundar sig i                 

varumärkesvärderingar (Munizs & O'Guinns, 2001). Munizs & O'Guinns (2001) menar också att inom ett              

BC finns olika nivåer av hängivenhet hos medlemmarna vilket delar in medlemmarna med tankar om att                

de mer hängivna medlemmarna i ett BC använder produkter och stöttar varumärken av rätt anledningar               

medan de mindre hängivna medlemmarna inte ser varumärkes fulla potential enligt dessa. För det här               
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arbetet kommer detta tas med som en del i förståelsen om att olika typer av användare kan definieras                  

inom ett BC och att en viktig del för att förstå relationerna och kommunikationen inom ett BC kan vara                   

att definiera olika typer av användartyper.  

4.3 Posters och lurkers  

Preece, Nonnecke & Andrews (2004) skriver främst om lurkers i sin artikel, men tar även upp begreppet                 

posters. Utifrån deras beskrivning av posters och lurkers kommer vi i denna uppsats använda dessa två                

begrepp och utgå från att de aktörer som finns på Fredagspoddens vänner är antingen posters eller                

lurkers. Det som Preece, Nonnecke & Andrews (2004) gör i artikeln är att ta reda på de främsta                  

anledningarna till varför användare “lurkar”. De har i sin undersökning fått fram att lurkers inte skriver                

inlägg i communities för att de inte känner behovet av det eller för att de endast vill få informationen som                    

communityt erbjuder, och kan få det utan att själva delta i diskussioner. Andra orsaker till varför lurkers                 

inte är aktiva med att skriva i ett community kan vara att de är blyga eller är osäkra på språket (Preece,                     

Nonnecke & Andrews 2004). Deras undersökning visar dock att posters och lurkers är online av samma                

eller liknande anledningar, som vanligtvis är att skapa en förbättrad förståelse inom ett specifikt område               

eller att söka stöd. Detta samtidigt som lurkers inte får ut lika mycket på det i jämförelse med posters,                   

som lättare kan få svar på sina frågor. Posters beskrivs i artikeln också som mer positiva än lurkers. Detta                   

kan också påverka varför posters vanligtvis har större respekt för andra medlemmar i communityt än vad                

lurkers har (Preece, Nonnecke & Andrews 2004). Eftersom lurkers utgör majoriteten av användare av              

communities (Katz 1998, refererad i Nonnecke & Preece 2004) så är detta en intressant användartyp att                

undersöka. Utifrån detta har vi i denna uppsats valt att ta vidare Preece, Nonnecke & Andrews (2004)                 

teori om posters och lurkers för att kunna lära känna medlemmarna av ett BC på en ny nivå.    
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5. Metod 

I detta kapitel redogörs vilka metoder som använts i uppsatsen och lagt grunden för det resultat som                 

redovisas senare i arbetet. Kapitlet introducerar och motiverar också uppsatsens forskningsansats och            

metodkritik introduceras och motiveras. Här diskuteras och motiveras även andra val som är viktiga för               

uppsatsen som helhet.  

5.1 Forskningsansats  

Valet av metod för uppsatsen har påverkats av syftet och frågeställningen då de var avgörande för att veta                  

hur vi skulle kunna undersöka området på bästa sätt. Uppsatsen har en medieteknisk utgångspunkt vilket               

innebär att forskningen som utförs är av medietekniskt slag och det som präglar hela uppsatsen är den                 

medietekniska utgångspunkten. Eftersom aktör-nätverksteori (ANT) används som teoriram så har arbetet           

främst fokuserat på kvalitativ data som undersöker helheten och dess olika beståndsdelar istället för att               

göra en mer direkt indelning. Detta fungerar bra ihop med ANT eftersom Ahn (2015, ss.119-120) där                

talar om vikten av att inte särskilja mänskliga aktörer från de icke-mänskliga aktörerna. I syfte att                

undersöka de icke mänskliga aktörerna så lades dock en grund med kvantitativ data för att ta reda på i                   

vilken utsträckning funktioner användes, vilket sedan byggdes vidare genom fortsatt kvalitativa studier.            

Detta avviker från den annars kvalitativa forskningsansatsen men vi gör detta medvetet för att undersöka               

de mer svåråtkomliga aktörerna i nätverket (Bell 2015, s.37).  

5.2 Val av teori  

En teori som vi valt att arbeta utifrån handlar om eWOM via konsumentbaserade plattformar för               

recensering och är därmed intressant att koppla till vår undersökning. För att anpassa den till sociala                

medier skedde en avgränsning i teorin där enbart faktorerna som i teorin var vad som motiverade                

användare till eWOM togs med i arbetet. Dessa faktorer som tidigare nämnts i teoridelen, kapitel 4, är:                 

plattformsassistans, behovet att ventilera negativa känslor, oron för andra konsumenter, självförbättrande,           

sociala fördelar, ekonomisk motivation, hjälpa företaget och söka efter råd (Hennig-Yhuraus et al., 2004).              

De faktorer som alltså valdes bort var de segment som studien presenterade där segmenten förespråkade               

typer av användare eftersom det var svårt för det här fallet att mäta av. Detta eftersom användartyper                 

istället avgränsas med hjälp av teorin om posters och lurkers av Preece, Nonnecke & Andrews (2004).                

Denna teori, som bygger på användarbeteenden i bland annat sociala medier blev viktig för att undersöka                

skillnader mellan olika typer av användare och hur dessa upplever interaktioner och diskussioner som              

uppstår. Detta även för att anpassa teorin om olika motiveringar till att användare använder eWOM och få                 

den att kopplas mer till sociala medier. Därför blev motiveringar till eWOM ihop med de olika                

användarna, posters och lurkers, grunden för studien. 
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5.3 Val av metod för datainsamling   

Metoden som valdes för arbetet var fallstudie, som innebär en djupgående analys och undersökning av ett                

specifikt fall (Bell 2015, s.23). Eftersom fenomenet som arbetet ämnade undersöka var eWOM i en               

specifik Facebookgrupp så var fallstudie det som gav den mest omfattande bilden av communityt. Det var                

också just därför som metoden valdes. Fallstudiens metod-design byggde även på ANT vilket gjorde att               

studien tog riktning mot nätverk och specifikt utgick från digitala aktörer och mänskliga aktörer. Det som                

främst undersöks är det sociala samspelet inom nätverket Fredagspoddens vänner genom ANT. För att              

genomföra detta krävdes dock mer praktiskt genomförbara metoder, de som användes var enkät,             

observation och intervjuer.  

5.3.1 Observation 

Den första praktiska metoden som genomfördes var observationer av interaktioner på communityt. Detta             

innebar en indelning där det som först studerades var de digitala aktörerna. Här användes en tabell för att                  

fylla i de befintliga digitala aktörerna som kunde identifieras från gränssnittet i gruppen (Bell 2015,               

ss.229-231). Dessa kunde vara funktioner som tillät användare att dela speciella typer av innehåll eller               

liknande. Denna observation gjorde utforskande och byggde på vilka digitala aktörer som tillsammans             

kunde skapa ett nätverk som gick att på olika sätt koppla till eWOM. Detta genom att exempelvis kolla                  

vilken typ av eWOM som användes i kombination med olika digitala aktörer. För att användarna skulle                

bli en del av studien utfördes utifrån den första observationen av digitala aktörer en andra observation.                

Observationen innebar att communityts diskussionsflöde observerades. Dessa digitala aktörer är text,           

bilder, videos och länkar. Text innefattar samtliga inlägg där texten är grundstenen för inlägget. Bilder               

och videos innebär de inlägg där något av dessa format är grundstenen för inlägget, vilket innebär att det                  

kan finnas med text i dessa inlägg, men texten tillför inte så mycket som bilden eller videon gör. För att                    

ett inlägg ska räknas till aktörens länkar krävs att länken är grundstenen till inlägget, till exempel om en                  

medlem delar en enkät via länk eller länkar en artikel. Anledningen till att vi valt att utgå från dessa fyra                    

aktörer är då de är vad communityt tillåter medlemmar att dela. Detta är de olika aktörer som vi sett                   

förekomma i liknande forskning, som till exempel Wilson, Gosling & Grahams (2012) artikel där de               

historiskt går igenom Facebooks framväxt och forskning på området och bland annat tar upp              

introduktionen av bilder på Facebook men även talar om videos och andra digitala aktörer som används.                

Både de inlägg som skapats och interaktionerna på dessa observerades utifrån teorin som byggde på de                

åtta faktorerna som motiverar användare att använda eWOM som introducerades i kapitel 4.1. Indelningen              

med interaktioner och inlägg grundade sig i de användartyper som studien bygger på, posters och lurkers                

(Preece, Nonnecke & Andrews 2004). Detta eftersom dessa i olika grad interagerar vilket gör det               

intressant att titta mer specifikt på enskilda delfall. Genom att specifikt dela in interaktionerna för sig och                 
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inläggskapande för sig kunde studien undersöka hur olika nivåer av hängivenhet eventuellt skulle kunna              

påverka interaktionssätt, medietyp och vilka faktorer som främst är viktiga. 

 

Eftersom gruppens användare är aktiva och mycket nytt innehåll ständigt publiceras så valdes en specifik               

tidsram för att ytterligare avgränsa fallet. Inläggen som ingår i observationen är alla medräknade och inga                

lämnades utan koppling till faktorerna som studien utgår från. Dessutom inkluderas inlägg och             

kommentarer enbart under en faktor och samma kan inte finnas med under flera faktorer. Den tidsram                

som projektet begränsades till var en 40-dagars period från den första oktober 2017 till och med den                 

nionde november 2017. Anledningen till varför just denna tidsperiod sattes på observationen var främst              

för att begränsa vår datainsamling. Detta för att inte kunna observera under en för lång tidsspann som i                  

slutändan skulle kunna vara svårläst och därmed obetydlig för studien. Under dessa 40 dagar publicerades               

flera hundra inlägg som utöver teorins faktorer för eWOM även observerade typ av inlägg, antal               

interaktioner, veckodag för publicering, typ av kommentarer och om inlägget är positivt eller negativt.              

Detta för att se vilka samband som eventuellt kan finnas i aktörernas eWOM-användande. Denna              

observation är den del av undersökningen som snarare är kvantitativ än kvalitativ då den handlar om att                 

räkna data. Samtidigt kunde den tillföra samband som kunde bygga grunden för enkäten som sedan               

skickades ut samt för att skapa en grundläggande förståelse för fallet. 

5.3.2 Enkät 

Efter att observationerna av digitala aktörer och mänskliga aktörer genomförts utformades även en enkät.              

Denna byggde på de samband som gick att se utifrån observationerna som gjordes. Detta innebar att                

frågor som skulle kunna förstärka de samband som syntes i observationen ställdes (Bell 2015,              

ss.169-171). Denna enkät bestod av 15 frågor som handlar om hur medlemmen använder communityt och               

hur denne anser att relationerna ser ut mellan medlemmarna. Grunden i enkätens frågor utgick från de åtta                 

faktorerna vilket bland annat syns i fråga fem “vilken typ av innehåll delar du i gruppen?” (se Bilaga 1).                   

Där fanns bland annat frågor och svar kopplat till faktor åtta, söka rådgivning. Även feedback till                

Fredagspodden som kan kopplas ihop med faktor sju, hjälpa företaget. För att enkäten inte skulle bygga                

på kunskapsfrågor så utformades en mer vardaglig benämning för de olika faktorerna som kompletterades              

med de olika medietyperna. Detta då språket i enkäten då blev mer lättillgängligt för respondenterna.               

Därför utformades även skalfrågor som var kopplade till de olika översättningarna av faktorerna för att få                

så mycket data som möjligt kopplat till de åtta faktorerna. För att skapa hierarki och föra respondenterna                 

genom enkäten fördes dock frågor som är mer allmänna såsom åldersspann och kön in i enkäten. På slutet                  

infördes även en öppen fråga som gav respondenterna frihet i att tillföra mer kvalitativ data till studien.                 

Innan enkäten skickades ut till medlemmar utfördes ett pilottest på personer i vår omgivning för att se att                  

enkäten är utformad på ett korrekt och tydligt sätt. Utifrån detta pilottest, med 6 respondenter, utfördes                
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några få korrigeringar av frågeformuleringar som upplevts otydliga eller förvirrande. Däribland frågor            

som ansågs riktade, alternativ i flervalsfrågor som behövde läggas till och liknande (Bell 2015,              

ss.173-182). När dessa ändringar var genomförda delades enkäten genom Facebookgruppen som är            

communityts huvudsakliga plattform och användarna ombads svara på enkäten. Inlägget som skrevs när             

enkäten delades försökte efterlikna beteenden som tidigare noterats genom fältanteckningar från           

observationerna. Detta för att involvera användare och bli en del av användarna för att få så många svar                  

som möjligt. Detta inlägg fungerade också som följebrev för formatet och informerade respondenter. Det              

som togs med var då studiens syfte, rättigheterna som respondenterna har i undersökningen samt              

skyldigheterna som vi har i och med den här formen av undersökning (Bell 2015, s.183). Enkäten låg                 

sedan ute i två veckor och stängdes sedan från svar för att kunna bearbeta materialet och gå vidare med                   

nästa metod. 

5.3.3 Intervju 

Vid utskicket av enkäten skickades även en förfrågan om att intervjua medlemmar om deras upplevelse               

av communityt och hur de använder det. Att intervjua medlemmar gav undersökningen en bredare aspekt               

och mer djupgående svar än vad enkäten kunde ge, därmed var detta en viktig tillgång till uppsatsen. Vid                  

den första förfrågan som var en del av delningen av enkäten visades inget intresse från användarna på att                  

delta i en eventuell intervju. Därför lades ett eget inlägg ut men intresset för att delta verkade lågt. Detta                   

gjorde att användare kontaktades direkt istället och då var responsen mycket mer positiv mot att delta i                 

undersökningen. De intervjuer som kunde genomföras gjordes via Facebook-chatten (Messenger) detta då            

det var vad som passade bäst och var smidigast eftersom det var den plattformen som intervjupersonerna                

kontaktades på men också då dessa personer befann sig i olika delar av landet. Två semistrukturerade                

intervjuer (Bell 2015, s.192) skapades utifrån teorin om posters och lurkers. Vi valde att dela upp dessa                 

två typer av användare och göra två olika intervjuer för att få genomgående svar från varje användartyp                 

eftersom de beter sig helt olika i communityt. Dessa två intervjuer var en för posters och en annan                  

intervju för lurkers. Innan dessa skickades ut till de kontaktade respondenterna säkerställdes att             

respondenterna var väl medvetna om syftet och inriktningen som forskningsstudien de deltog i hade.              

Även i vilken grad de svar som samlades in skulle användas och att namn på respondenter inte skulle                  

delas vidare (Bell 2015, ss.190-191). Det som även gjordes var en förberedande observation av de               

specifika användarnas beteenden i gruppen för att kunna skicka ut rätt frågor till rätt användare beroende                

på om denna var en poster eller lurker och utgjorde alltså ett urval i studien. Sedan skickades frågorna ut                   

och respondenterna fick avsatt tid att besvara dom, de respondenter som inte skickat sina svar inom den                 

tiden fick en påminnelse utskickad och totalt fyra intervjuer kunde slutföras.  
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5.3.4 ANT 

För att ytterligare belysa de interaktioner som sker inom communityt i form av eWOM så kommer även                 

ANT att tillämpas i undersökningen. Den definitionen av ANT som arbetet utgår från är den som Ahn                 

(2015, ss.115-130) presenterar i sin text om aktör-nätverksteori. Den bygger på att det sociala livet inte                

enbart består av människor som interagerar med varandra likt i Facebookgruppen Fredagspoddens            

vänner, utan att även ting spelar en väsentlig roll i det sociala livet. ANT handlar därmed om samspelet                  

mellan människor och ting och hur de relationer som dessa ingår påverkar (Ahn 2015, ss.115-130). Detta                

innebär att istället för att begränsa undersökningen till människan och dess känslor så kommer studien att                

fokusera på teknik-människa interaktion och hur dessa olika delar påverkar varandra. ANT beskrivs ta              

reda på vilka aktörer som finns i ett nätverk, vilket i denna uppsats bygger på posters och lurkers. Följt av                    

att ta reda på vad dessa aktörer gör så kommer detta att kopplas ihop med Hennig-Yhuraus et al. (2004)                   

teori om varför användare använder sig av eWOM.  

5.4 Urval  

Urvalet för vilka respondenter som deltog i datainsamlingen gjordes med de förutsättningar som             

communityt ger. Därmed beslutades att enkäten och en förfrågan om att intervjua någon medlem              

skickades ut till samtliga medlemmar via ett vanligt inlägg på communityt. I detta inlägg länkades               

enkäten tillsammans med en kort beskrivning av enkäten. Detta urval medförde att endast medlemmar av               

Fredagspoddens vänner kunde besvara enkäten, vilket innebär att svaren som kom in var aktuella för               

frågeställningen. En annan viktig del i urvalet var att avgränsa användarna till de som faktiskt på något                 

sätt går in i communityt, dessa två typer av användare är som tidigare nämnt indelat i posters och lurkers.  

 

Ett annat urval som gjorts var vilka metoder som skulle användas i undersökningen. Detta beslutades               

utifrån de metoder som passade bäst för de givna omständigheterna och möjligheterna som ges av ett                

Facebook-community. En enkätundersökning kan tänkas vara det smidigaste att skicka ut på ett             

community då det inte behöver ta särskilt mycket tid från respondenterna. Även metoden observation är               

en smidig metod att använda för att få data på antal inlägg, kommentarer och liknande i communityt. Att                  

intervjua medlemmar av communityt var en metod som användes som ett komplement till enkäten och               

observationerna, detta för att få medlemmars åsikter om communityt och få med de reaktioner och citat                

som kan vara svårt att få med i andra datainsamlingsmetoder. Dessa metoder i kombination skulle göra                

det möjligt att samla in en kombination av kvalitativa och kvantitativa data. Vid skapandet av               

intervjufrågor beslutades att intervjuerna skulle delas in i användartyperna posters och lurkers. Ur ett              

kritiskt perspektiv kan detta val ses påverka resultatet eftersom användartyperna fått olika frågor. Detta              
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urval kan också ha påverkan på den data som samlades eftersom intervjuerna begränsades till två               

användartyper.  

 

Vid ANT-analysen beslutades att vi endast skulle utföra två av de tre steg som Ahn (2015, ss.125-127)                 

beskriver. Detta innebar i urvalet att de två steg som vi tog med i denna undersökning var: vilka aktörer                   

finns i nätverket och vad gör dessa aktörer? Därmed valdes steget: vad blir effekten? bort från denna                 

fallstudie. Detta då de två första stegen är de som är relevanta för denna uppsats och som passar in i den                     

undersökning som utfördes. Eftersom fallstudien beskriver det enskilda fallet var det också viktigt att inte               

generalisera och därför är det svårt att diskutera vilka effekter som kommer av aktörer och deras                

handlande.  

5.5 Metodkritik  

Den metodkritik som skulle kunna riktas mot arbetet rör främst metoden intervju. Intervjuer som              

innehåller mer direkta interaktioner med medlemmar skulle kunnat ge ett bättre resultat. Eftersom fysiska              

möten, med intervjuer ansikte mot ansikte, inte var möjligt så hade ett alternativ kunnat vara               

telefonsamtal eller videosamtal via exempelvis Skype. Detta hade då kunnat skapa en mer naturlig dialog               

där följdfrågorna i den semistrukturerade intervjun skulle falla sig mer naturligt. Det skulle då kunna               

påverka vilka svar användaren ger. Det som detta även hade kunnat medföra är att tonlägen och                

ansiktsuttryck eller reaktioner hade kunnat noteras som en dimension i den kvalitativa datan. Detta hade               

då kunnat agera som stöd för att bättre förstå användarnas beteenden. Brister med detta hade dock kunnat                 

vara att få tag på lurkers som kanske inte känner samma engagemang för gruppen eller inte är bekväma                  

med att kommunicera med andra medlemmar i communityt. Därför finns även fördelar med den valda               

typen av intervju, vilket gör att de brister som eventuellt kommer med att genomföra intervjun via mail                 

ändå är väl underbyggda och genomtänkta. Att nå de båda typerna av användare var nämligen viktigt för                 

den fortsatta studien. Vid observationerna beslutades att fyra stycken digitala aktörer skulle studeras,             

dessa var text, bilder, videos och länkar. Därmed uteslöts formatet GIF som är en vanlig aktör på webben.                  

Detta valet gjordes då vi anser att GIF som format inte är särskilt användargenererande och då det är                  

svåranalyserat i den mån att det kan vara svårt att avläsa vad personen menar med de GIF:s som de lägger                    

ut. Att studien gjordes i form av fallstudie kan även det diskuteras vidare. Kritik som ofta riktas mot just                   

fallstudier innehåller ifrågasättande av studiens värde. Eftersom det som undersöks just är ett specifikt fall               

är det nämligen svårt att generalisera och därmed kanske även dra nytta av fallet. Det som därför är                  

viktigt är tydlighet i arbetet och att inte dra generaliserande slutsatser av studien utan snarare studera det                 

specifika fallet och se det som intressant för just det specifika fallet. Bassey (1981, i Bell 2015, ss.24-25)                  

talar också om detta och beskriver det som att fallstudien kan räknas som en form av giltig pedagogisk                  

forskning så länge fallstudien genomförs kritiskt och systematiskt. 
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Studiens reliabilitet är överlag hög då det är med tydliga metoder som studien är utförd. Dessa metoder,                 

och dess beskrivningar som finns i denna uppsats, kan tänkas vara något som är lätt att utföra även för                   

nästa person som vill utföra samma studie. Huruvida studien håller en hög validitet är något som kan                 

diskuteras, detta eftersom denna studie är en fallstudie, som specificerar på ett specifikt fall. Validiteten               

minskar något eftersom intervjuerna delades in i de två användartyperna posters och lurkers som fick två                

olika intervjufrågor, beroende på om respondenten var en poster eller en lurker.  
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6. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultaten från samtliga metoder: observation, enkät och intervju. Här har vi               

valt att ta med de mest intressanta och användbara delarna ur resultaten, detta för att sedan kunna skapa                  

en större förståelse för det som kommer att bli svaret på frågeställningen.  

6.1 Observation  
Observationerna som genomfördes resulterade i två olika dataset, ett som främst innehåller kvantitativ             

data och handlar om digitala aktörer och dess relationer till de mänskliga aktörerna. Alltså vilka digitala                

aktörer som i relation till de mänskliga aktörerna används mest. Det andra datasetet innehöll också               

kvalitativ data men kopplad till mänskliga aktörer och de åtta faktorerna som härstammar från teorin av                

Hennig-Yhuraus et al. (2004). Därefter kodades den insamlade datan genom att vi tolkade samtliga inlägg               

och kommentarer utifrån dessa åtta faktorer för att då se vilka faktorer som förekom mest.  

 

Av de inlägg som gjordes under de 40 dagarna som observationen varade (1 oktober till 9 november) så                  

var den totala andelen interaktioner i form av de digitala aktörerna, inlägg 338 stycken. Medan               

kommentarer var fler och uppgick i totalt 1909 stycken (se Tabell 2). Av dessa var cirka 86,1 % (291 av                    

338 aktörer) textinlägg som där alltså den huvudsakliga digitala aktören var text. När det gällde den                

digitala aktören bilder var det istället cirka 4,7 % (16 av 338 aktörer) inlägg som använde detta som den                   

huvudsakliga digitala aktören. Inläggen som innehöll videos som digital aktör var cirka 1,5 % (5 av 338                 

aktörer). Detta medan länkar som digitala aktörer i inlägg fyllde upp totalt cirka 7,7 % (26 av 338                  

aktörer).  

 

De digitala aktörerna observerades även efter interaktioner på inläggen och alltså vilken typ av digital               

aktör som förekommer som respons på ett inlägg. Här var text som digital aktör den vanligaste typen av                  

interaktion med cirka 93,7% (1788 av 1909 aktörer). En annan interaktion som förekom var bilder som                

digital aktör för att besvara inlägg vilket användes till cirka 1,5 % (29 av 1909 aktörer). Antalet                 

interaktioner med inlägg som byggde på aktören videos var istället cirka 0,1 % (2 av 1909 aktörer). De                  

interaktioner som förekom med inlägg som främst bygger på den digitala aktören länkar var cirka 4,7 %                 

(90 av 1909 aktörer) av de totala antalet inlägg under den bestämda tiden för observation.  

 

Typ av digital aktör Antal inlägg av typen  Antal interaktioner av typen  

Text 291 st ≈ 86,1 %  

(291/338 ≈ 0,861)  

1788 st ≈ 93,7 % 

(1788/1909 ≈ 0,937) 
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Bilder 16 st ≈ 4,7 % 

(16/338 ≈ 0,047)  

29 st ≈ 1,5 % 

(29/1909 ≈ 0,015)  

Videos 5 st ≈ 1,5 % 

(5/338 ≈ 0,015) 

2 st ≈ 0,1 % 

(2/1909 ≈ 0,001) 

Länkar 26 st ≈ 7,7 % 

(26/338 ≈ 0,077)  

90 st ≈ 4,7 % 

(90/2253 ≈ 0,047)  

 338 st = 100 % 1909 st = 100 % 

Tabell 2: Resultat från observation av digitala aktörer, avrundat till tre decimaler. Interaktioner i denna tabell innebär                 

kommentarer.  

 

Den andra observationen resulterade i ett dataset som istället byggde på de åtta faktorerna som motiverar                

användare till eWOM (Hennig-Yhuraus et al. 2004). Av den totala andelen aktörer för den bestämda               

observationen så var andelen inlägg som skapades med motivering av faktor ett, alltså             

plattformsassistans, cirka 1,2 % (4 av 343 aktörer) (se Tabell 3). Andelen inlägg som istället skapades                

med eWOM-motiveringen som bygger på faktor två, alltså ventilering av negativa känslor, var cirka 7,3               

% (25 av 343 aktörer). De aktörer som istället gjort inlägg efter faktor tre, oro för andra användare, var                   

cirka 5,8 % (20 av 343 aktörer). Aktörer som istället skapat inlägg med motivering från faktor fyra, alltså                  

positiv självförbättring, var cirka 1,7 % (6 av 343 aktörer). De aktörer som gjorde inlägg med                

eWOM-motivering från faktor fem, vilket var sociala fördelar, var cirka 7,9 % (27 av 343 aktörer).                

Aktörer som gjorde inlägg av ekonomisk drivkraft och alltså faktor sex var cirka 3,5 % (12 av 343                  

aktörer). Detta medan de som istället gjorde inlägg för att hjälpa företaget enligt faktor sju var cirka 4,4 %                   

(15 av 343 aktörer). Slutligen var de aktörer som drevs till eWOM för att söka rådgivning efter faktor åtta                   

till andelen 68,2 % (234 av 343 aktörer). 

 

Även interaktionerna, alltså kommentarer på befintliga inlägg, som utgick från eWOM-teorin om vilka             

motiv som finns för eWOM togs med i datasetet. Här var andelen interaktioner där aktören drevs till                 

eWOM för plattformsassistans från faktor ett cirka 0,1 % (1 av 1909). Detta medan de interaktioner som                 

skedde för att ventilera negativa känslor enligt faktor två uppgick till cirka 4,2 % (80 av 1909 aktörer). De                   

aktörer som istället motiverades till eWOM som interaktion på ett befintligt inlägg av oro för andra                

användare enligt faktor tre var cirka 59,4 % (1134 av 1909 aktörer). Antalet interaktioner med inlägg som                 

aktörer skapat som bygger på positiv självförbättring och alltså faktor fyra var cirka 18,3 % (349 av 1909                  

aktörer). Detta medan de aktörer som istället drevs av sociala fördelar enligt faktor fem var cirka 6,8 %                  

(129 av 1909 aktörer). De aktörer som interagerade med inlägg genom eWOM på grund av ekonomisk                
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drivkraft enligt faktor sex var cirka 1,2 % (22 av 1909 aktörer). De aktörer som istället interagerade med                  

inlägg för att hjälpa företaget enligt faktor sju var cirka 6,6 % (126 av 1909 aktörer). Av alla aktörer så                    

var andelen aktörer som interagerar med inlägg för att söka rådgivning enligt faktor åtta cirka 3,6 % (68                  

av 1909 aktörer). 

 

Motivering till eWOM hos 

mänskliga aktörer 

Antal inlägg Antal interaktioner med inlägg 

Faktor 1: Plattformsassistans 4 st ≈ 1,2 % 

(4/343 ≈ 0,012)  

1 st ≈ 0,1 % 

(1/1909 ≈ 0,001)  

Faktor 2: Ventilering av negativa 

känslor 

25 st ≈ 7,3 % 

(25/343 ≈ 0,073) 

80 st ≈ 4,2 % 

(80/1909 ≈ 0,042) 

Faktor 3: Oro för andra användare 20 st ≈ 5,8 %  

(20/343 ≈ 0,058)  

1134 st ≈ 59,4 % 

(1134/1909 ≈ 0,594)  

Faktor 4: Positiv självförbättring 6 st ≈ 1,7 % 

(6/343 ≈ 0,017)  

349 st ≈ 18,3 %  

(349/1909 ≈ 0,183)  

Faktor 5: Sociala fördelar 27 st ≈ 7,9 % 

(27/343 ≈ 0,079)  

129 st ≈ 6,8 % 

(129/1909 ≈ 0,068)  

Faktor 6: Ekonomisk drivkraft 12 st ≈ 3,5 % 

(12/343 ≈ 0,035)  

22 st ≈ 1,2 % 

(22/1909 ≈ 0,012) 

Faktor 7: Hjälpa företaget 15 st ≈ 4,4 % 

(15/343 ≈ 0,044) 

126 st ≈ 6,6 % 

(126/1909 ≈ 0,066) 

Faktor 8: Söka rådgivning 234 st ≈ 68,2 % 

(234/343 ≈ 0,682) 

68 st ≈ 3,6 % 

(68/1909 ≈ 0,036)  

 343 st = 100 % 1 909 st = 100 % 

Tabell 3: Tabell över eWOM-motivation hos aktörer, avrundat till tre decimaler. 

En viktig iakttagelse är också vilka faktorer som manar till mest interaktioner vilket också blev tydligt i                 

observationen av communityt (se Tabell 4). Faktor ett, plattformsassistans, hade cirka 0,3% (17 av 6040               

likes) av den totala andelen likes för den bestämda tidsramen. 5 % (302 av 6040 likes) av den totala                   

andelen likes var på inlägg som kunde kopplas till faktor två, ventilering av negativa känslor. Faktor tre,                 

oro för andra användare, hade cirka 16,8 % (1012 av 6040 likes) av den totala andelen likes i                  
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communityt. Det var istället cirka 0,9 % (54 av 6040 likes) som gjorts på inlägg kopplade till faktor fyra,                   

positiv självförbättring. Faktor fem, sociala fördelar, hade cirka 11,2 % (679 av 6040 likes) av den totala                 

andelen likes som gjordes i communityt. De likes som gjordes på inlägg som kunde kopplas till faktor                 

sex, ekonomisk drivkraft, var cirka 1,4 % (85 av 6040 likes) av den totala andelen likes. Det fanns även                   

likes på inlägg kopplade till faktor sju, hjälpa företaget, som var cirka 22,9 % (1382 av 6040 likes) av den                    

totala andelen likes. Faktor åtta, söka rådgivning, hade cirka 41,5 % (2509 av 6040 likes) av den totala                  

andelen likes. Den mest likeade av de åtta faktorerna var alltså faktor åtta, att söka rådgivning, medan den                  

minst likeade var faktor ett, plattformsassistans. 

 

När det istället gällde vilken typ av inlägg efter de åtta faktorerna som kommenterades i vilken grad så                  

var det inga kommentarer på inlägg som kunde kopplas till faktor ett, plattformsassistans. Andelen              

kommentarer som var på inlägg kopplade till faktor två, ventilera negativa känslor, var cirka 2,3 % (52 av                  

2252 kommentarer). De kommentarer som istället var på inlägg kopplade till faktor tre, oro för andra                

användare, var cirka 8,1 % (182 av 2252 kommentarer). Inlägg kopplade till faktor fyra, positiv               

självförbättring, hade cirka 0,8 % (17 av 2252 kommentarer) av den totala andelen kommentarer. Faktor               

fem, sociala fördelar, som typ av inlägg hade cirka 14,3 % (321 av 2252 kommentarer) av den totala                  

andelen kommentarer inom den utsatta tidsramen. De inlägg som kopplades till faktor sex, ekonomisk              

drivkraft, hade cirka 2,8 % (64 av 2252 kommentarer) av den totala andelen kommentarer. Faktor sju,                

hjälpa företaget, hade i sin tur cirka 27,3 % (615 av 2252 kommentarer) av alla kommentarer i                 

communityt. De kommentarer som gjorde på inlägg kopplade till faktor åtta, söka rådgivning, var istället               

cirka 44,4 % (1001 av 2252 kommentarer) av den totala andelen kommentarer.  

 

Faktor Antal likes Antal kommentarer 

Faktor 1: 
Plattformsassistans 

17 st ≈ 0,3 % 
(17/6040 ≈ 0,003) 

0 st =  0 % 
(0/2252 = 0) 

Faktor 2: 
Ventilering av negativa känslor 

302 st = 5 % 
(302/6040 = 0,05) 

52 st ≈ 2,3 % 
(52/2252 ≈ 0,023) 

Faktor 3: 
Oro för andra användare 

1012 st ≈ 16,8 % 
(1012/6040 ≈ 0,168) 

182 st ≈ 8,1 % 
(182/2252 ≈ 0,081) 

Faktor 4: 
Positiv självförbättring 

54 st ≈ 0,9 % 
(54/6040 ≈ 0,009) 

17 st ≈ 0,8 % 
(17/2252 ≈ 0,008) 

Faktor 5: 
Sociala fördelar 

679 st ≈ 11,2 % 
(679/6040 ≈ 0,112) 

321 st ≈ 14,3 % 
(321/2252 ≈ 0,143) 

Faktor 6: 85 st ≈ 1,4 % 64 st ≈ 2,8 % 
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Ekonomisk drivkraft (85/6040 ≈ 0,014) (64/2252 ≈ 0,028) 

Faktor 7: 
Hjälpa företaget 

1382 st ≈ 22,9 % 
(1382/6040 ≈ 0,229) 

615 st ≈ 27,3 % 
(615/2252 ≈ 0,273) 

Faktor 8: 
Söka rådgivning 

2509 st ≈ 41,5 % 
(2509/6040 ≈ 0,415) 

1001 st ≈ 44,4 % 
(1001/2252 ≈ 0,444) 

 6040 st = 100 % 2252 st = 100 % 
Tabell 4: eWOM per faktor, räknat på likes och kommentarer på typen inlägg totalt, avrundat till tre decimaler.  

6.2 Enkät  
Vid enkätundersökningen (se Bilaga 1) framkom en hel del intressanta resultat om allt från medlemmars               

åldersspann till vad de tycker är det bästa med Fredagspoddens vänner. Svarsfrekvensen på enkäten var               

cirka 1,5 % (160/10 780 ≈ 0,015). Respondenterna var i blandade åldrar, men majoriteten, 45 % (72 av                  

160 personer), var 20-24 år, medan 28,7 % (46 av 160 respondenter) var i åldern 25-29 år och 16,3 % (26                     

av 160 respondenter) var 15-19 år. Utöver dessa så förekom respondenter i andra åldrar upp till 44 år, en                   

respondent (0,6 %) som var över 50 år och en annan respondent (0,6 %) som var 10-14 år. Av                   

respondenterna var det 22,5 % (36 av 160 respondenter) som inte känner någon annan medlem i                

communityt, medan 74,4 % (119 av 160 respondenter) känner 1-10 andra medlemmar. Det finns även 3,1                

% (5 av 160 respondenter) av respondenterna som känner fler än 10 medlemmar i communityt. Det var                 

däremot endast 8,1 % (13 av 160 respondenter) som skaffat nya kontakter via communityt.  

 

Vid frågorna där respondenterna själva skulle betygsätta vad de tycker om olika typer av inlägg i                

communityt så framkom det att majoriteten, 61,9 % (99 av 160 respondenter), uppskattar möjligheten att               

ställa frågor i communityt (se Figur 1). Även inlägg av typen tips och råd verkar enligt dessa respondenter                  

vara omtyckt då 38,1 % (61 av 160 respondenter) gav den typen högsta betyg. Detta medan 31,9 % (51 av                    

160 respondenter) gav tips och råd näst högsta betyg. Det minst populära enligt respondenterna var köp                

och sälj inlägg som 37,5 % (60 av 160 respondenter) rankade med betyget ett, vilket är det lägsta möjliga                   

betyget. Det var 0 % (0 av 160 respondenter) som inte alls uppskattade att få tips och råd i communityt,                    

liknande svar fick typen att ställa frågor som endast 0,6 % (1 av 160 respondenter) inte alls uppskattar.  
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Figur 1: Resultat över vilken typ av inlägg som uppskattas. Betygsskala 1 = “Uppskattar inte alls” till 5 =  “Uppskattar mycket”).  

 

Det var en hel del olika saker som respondenterna ansåg ha gemensamt med andra medlemmar i                

communityt, samtidigt som en hel del svar var lika. Cirka 38,8 % (62 av 160 respondenter) svarade att                  

Fredagspodden är vad medlemmarna har gemensamt och 20 % (32 av 160 respondenter) tycker att de har                 

gemensamma intressen. Feminism tycker cirka 10,6 % (17 av 160 respondenter) är det gemensamma i               

communityt, medan cirka 19,4 % (31 av 160 respondenter) svarade att det gemensamma är att               

medlemmarna har lika värderingar. En stor del av respondenterna, cirka 26,9 % (43 av 160 respondenter)                

besvarade att de inte vet vad de har gemensamt, medan 5 % (8 av 160 respondenter) endast svarade nej på                    

frågan och därmed inte tycker att de har någonting alls gemensamt. Det var även cirka 3,8 % (6 av 160                    

respondenter) som endast besvarade ja på frågan.  

 

Majoriteten av respondenterna, 65 % (104 av 160 respondenter), tycker att det bästa med communityt är                

att få tips och råd från andra medlemmar. En annan stor del av respondenterna, 63,1 % (101 av 160                   

respondenter), svarade att det bästa är gemenskapen i communityt. Detta medan endast 36,9 % (59 av 160                 

respondenter) tycker att det bästa med communityt är att kunna hjälpa andra, samtidigt som 41,9 % (67 av                  

160 respondenter) anser att det bästa är att få svar på sina frågor. Nästan hälften av alla respondenter, 45                   

% (72 av 160 respondenter), svarade att det bästa är underhållningen som de får i communityt genom att                  

läsa inlägg som andra medlemmar lägger upp. Däremot tycker endast 3,8 % (6 av 160 respondenter) att                 

köp och sälj är det bästa med communityt. Enkätens sista fråga var fritextsvar som inte var obligatorisk                 
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där respondenterna kunde skriva om de har något annat de vill få sagt om deras upplevelse i communityt.                  

Resultatet från denna fråga var blandad, men flera respondenter tog upp att det kan bli en negativ                 

stämning i communityt, samtidigt som en del respondenter endast skrev vilket bra community             

Fredagspoddens vänner är. Dessa fritextsvar kunde kopplas till faktor två, faktor fem, faktor sju och               

faktor åtta (se Tabell 5).  

 

Faktor  Citat från enkätundersökningen 

Faktor 2: 
Ventilera negativa 
känslor 

“Det har ibland förekommit en hård ton mellan medlemmar på Facebooksidan. Det har fått 

mig att fundera på att gå ur gruppen. Det är tråkigt och jag tror Hannah och Amanda inte 

tycker om det.” 

“Lätt hänt att medlemmar kan ta illa åt sig i och med att man bara skriver och inte hör 

tonen. En del skriver saker och sen understryker att de bara skämtar, vilket en del inte 

förstår eller tar illa upp av.” 

“Det kan vara både positiv och negativ stämning i gruppen, i början när gruppen skapades 

var det mer positiv stämning än nu.” 

“Har varit otroligt tråkig stämning i gruppen när kritik mot Hannah och Amanda har väckts. 

Tycker inte alls att det hör hemma i den gruppen och sättet det uttryckts på har varit 

nedtryckande och tråkigt. Tyvärr har dessa utspel förändrat min syn på vissa medlemmar 

mycket. Tråkigt att inte en enda grupp på fb kan få vara fritt från sådant.” 

“Jag tycker troll (folk som sprider bitterhet, negativitet och lägger tråkiga kommentarer) 

borde tas bort direkt. Ingen andra chans. Ofta är det samma personer som gör dessa 

inlägg/kommentarer. Gruppen heja livet är en förebild inom detta, om en nättroll syns, 

hjälps alla åt att tagga admins så dem i sin tur kan ta bort personen. Dem kan sprida sin 

energi i sitt eget flöde.” 

“SÅ jävla trött på människor som ska framföra kritik och backa det med att man ska kunna 

ta kritik. Ja, absolut men kanske inte på en FB-sida där de enda reglerna typ är att man är 

snäll och inte ger kritik. Tycker sen också att vissa inlägg typ när folk endast vill sälja kan 

vara drygt, men samtidigt så uppskattar jag att gruppen är så fri och att vi inte har massa 

pekpinnar i vad som får och inte får delas så länge det inte är taskiga saker.” 

Faktor 5:  
Sociala fördelar 

“Tycker det är en härlig & mysig sida.” 

“Det bästa är att jag hitta fpv Gbg där och fpv Gbg bokklubb.” 

“Den bästa Facebook-gruppen någonsin.” 

“Medelålders och Stockholmare dominerar i gruppen (såklart). Så ibland klaffar det inte 

med en själv. Finns andra FBgrupper som passar mig bättre. Men go stämning.” 

Faktor 7:  
Hjälpa företaget 

“Underbart initiativ!” 
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Faktor 8:  
Söka rådgivning 

“Är föräldraledig och har mest behov av sådana grupper på facebook, det kan inte 

fredagspoddens vänner hjälpa till med känns det som, lite yngre målgrupp. Men kul när det 

tipsas om nytt smink, evanemang och diskusioner om outfits, dock inget jag har behov av i 

nuläget.” 

Tabell 5: Respondenternas svar på fritext frågan om vad de mer vill säga om communityt kopplat till de faktorer som återfanns i                      

citaten. 

6.3 Intervju  
De fyra intervjuerna som genomfördes med två posters och två lurkers resulterade i ett dataset med                

kvalitativ data kring användarnas åsikter och iakttagelser relaterat till Fredagspoddens vänner som BC (se              

Bilaga 2 & 3). De åtta faktorerna som nämnts som motivering till eWOM återfinns även i dessa intervjuer.  

 

De medverkande delades in efter de olika användartyperna av användare efter posters och lurkers (se               

Tabell 6). Det var under intervjuerna med lurkers (se Bilaga 2) ingen som nämnde något relaterat till                 

faktor ett, alltså plattforms assistans. Även faktor två som gäller ventilering av negativa känslor var inget                

som lurkers tyckte var värt att nämna. Däremot faktor tre nämndes under intervjuerna med lurkers totalt                

till cirka 11,8 % (4 av 34 uttalanden). Faktor fyra, vilket var positiv självförbättring nämndes inte heller                 

av lurkers. Dock nämndes saker som gick att koppla till faktor fem, sociala fördelar, i cirka 55,9 % (19 av                    

34 uttalanden). Detta medan de lurkers som intervjuades inte heller nämnde faktor sex som handlar om                

den ekonomiska drivkraften. Något de lurkers som intervjuades dock nämnde var att hjälpa företaget              

vilket representerar faktor sju, som nämndes i cirka 11,8 % (4 av 34 uttalanden) av fallen och kunde                  

kopplas till teorin. Slutligen var det cirka 20,6 % (7 av 34 uttalanden) av de uttalanden som gjordes som                   

av lurkers handlade om faktor åtta, att söka rådgivning. 

 

De intervjuer som istället utfördes med posters (se Bilaga 3) fick andra resultat. Här var det cirka 2,3 %                   

(1 av 44 uttalanden) som gjordes som kunde relateras till faktor ett som handlar om plattformsassistans                

(se Tabell 6). Av de uttalanden som gjordes var cirka 4,5 % (2 av 44 uttalanden) kopplade till faktor två,                    

att ventilera negativa känslor. Detta medan faktor tre, oro för andra användare, togs upp i cirka 6,8 % (3                   

av 44 uttalanden) av fallen. De posters som pratade om faktor fyra som handlar om den positiva                 

självförbättringen gjorde det i utsträckningen av cirka 4,5 % (2 av 44 uttalanden). De posters som i                 

intervjun tog upp sociala fördelar, som är faktor fem, var cirka 27,3 % (12 av 44 uttalanden). Av alla                   

uttalanden kopplade till teorin var de som posters gjorde om faktor sex, ekonomisk drivkraft, totalt cirka                

4,5 % (2 av 44 uttalanden). Även faktor sju, att hjälpa företaget, nämndes i cirka 27,3 % (12 av 44                    

uttalanden) av fallen med posters. De posters som nämnde faktor åtta, som innebär att söka rådgivning,                

gjorde detta i cirka 22,7 % (10 av 44 uttalanden) av fallen.  

 

Sida 33 



 

Faktor  Antalet nämnt av lurkers Antalet nämnt av posters 

Faktor 1:  
Plattformsassistans 

0 st ≈ 0 %  

(0/34 ≈ 0,000) 

1 st ≈ 2,3 %  

(1/44 ≈ 0,023) 

Faktor 2: 
Ventilera negativa 
känslor 

0 st ≈ 0 %  

(0/34 ≈ 0,000) 

2 st ≈ 4,5 %  

(2/44 ≈ 0,045) 

Faktor 3:  
Oro för andra 
användare 

4 st ≈ 11,8 %  

(4/34 ≈ 0,118) 

3 st ≈ 6,8 %  

(3/44 ≈ 0,068) 

Faktor 4: 
Positivt 
självförbättring 

0 st ≈ 0 %  

(0/34 ≈ 0,000) 

2 st ≈ 4,5 %  

(2/44 ≈ 0,045) 

Faktor 5:  
Sociala fördelar 

19 st ≈ 55,9 %  

(19/34 ≈ 0,559) 

12 st ≈ 27,3 %  

(12/44 ≈ 0,273) 

Faktor 6:  
Ekonomisk 
drivkraft 

0 st ≈ 0 %  

(0/34 ≈ 0,000) 

2 st ≈ 4,5 %  

(2/44 ≈ 0,045) 

Faktor 7:  
Hjälpa företaget 

4 st ≈ 11,8 %  

(4/34 ≈ 0,118) 

12 st ≈ 27,3 %  

(12/44 ≈ 0,273) 

Faktor 8:  
Söka rådgivning 

7 st ≈ 20,6 %  

(7/34 ≈ 0,206) 

10 st ≈ 22,7 %  
(10/44 ≈ 0,227) 

 34 st = 100 % 44 st = 100 % 

Tabell 6: Antalet anknytningar mellan faktorer och de olika intervjuerna, avrundat till tre decimaler.  

 

Intervjuerna resulterade i en hel del intressanta svar om respondenternas upplevelser på communityt (se              

Tabell 7). Det är tydlig skillnad på svaren som inkom från posters och lurkers då svaren från posters var                   

mer detaljerade och hade längre svar. Samtliga respondenter, både posters och lurkers, verkar utifrån              

intervjuerna uppleva faktor fem och åtta. Detta medan endast Poster 1 upplever faktor ett och sex. Faktor                 

tre har kopplingar till intervjuerna med Poster 1 och Lurker 2. Därmed kan Poster 1 återfinnas i samtliga                  

faktorer som kan kopplas till intervjuerna, medan Poster 2 endast finns i tre av dessa faktorer. Lurker 1                  

kopplas endast till två faktorer och Lurker 2 till fyra faktorer. Dessa genomförda intervjuer resulterade i                

kopplingar till samtliga faktorer förutom faktor två och fyra som inte kan kopplas till någon av de                 

respondenter som svarat på intervjufrågorna.  

Sida 34 



 

 
Tabell 7: Sammanställning av intervjusvar kopplat till de åtta faktorerna.  
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7. Diskussion  

Fallstudiens resultat som presenterades i kapitel 6 visar på många olika, men också tydliga, mönster som                

kan hjälpa till att förstå fallet med eWOM i BC Fredagspoddens vänner. Utifrån observationerna som               

gjordes blev det exempelvis klart att nätverkets mest förekommande digitala aktör är text. Detta kan               

tänkas bero på att frågor och svar är vanligt förekommande i communityt och att ett vanligt sätt för de                   

mänskliga aktörerna att ställa en fråga är genom att nätverka med hjälp av den digitala aktören text. Även                  

interaktioner på andra inlägg var främst i text vilket också tyder på att frågorna och svaren i communityt                  

är en huvudsaklig aktivitet. Nätverket mellan inlägg, text, posters och lurkers är alltså en viktig del i att                  

förstå hur användarna i detta BC kommunicerar med varandra genom eWOM. Detta kan även kopplas till                

faktorerna som Hennig-Yhuraus et al. (2004) introducerade i deras artikel som funnits till stöd för att                

svara på varför medlemmarna använder eWOM. Där faktor åtta, söka rådgivning, verkar vara den ledande               

faktorn inom det BC som undersökts. Detta kan även kopplas med faktor tre, oro för andra användare. Det                  

är nämligen generellt sett mer interaktioner med inlägg i communityt än antalet inlägg. I intervjuerna               

talade Poster 1 exempelvis om att denne på senare tid har känt någon form av ansvar att ge tillbaka till                    

sina medanvändare (se Bilaga 2). Detta kan tyda på ett beteende där användare oroas för varandra och                 

söker hjälp i olika utsträckning, och att dessa två faktorer är de mest drivande för Fredagspoddens                

vänners interaktion genom eWOM. Dessa går att länka samman med faktor fem, sociala fördelar,              

eftersom de användare som på olika sätt talat om användarbeteenden inom communityt har talat om den                

trevliga stämningen i kombination med tacksamhet för svar på frågor och inspiration. Faktor fem blir då                

lite mer generell men verkar driva många användare i communityt, denna faktor går att koppla både till                 

posters och lurkers medan de två andra, faktor åtta och faktor tre snarare kan länkas till posters. Detta då                   

de lurkers som varit med i undersökningen sällan kommenterar eller känner behovet att göra inlägg               

medan de posters som deltog i undersökningen beskriver hur de noga kan planera ett inlägg för att skapa                  

så mycket interaktion som möjligt.  

 

En annan insikt som studien gett är att den sammanlänkande aktören som binder samman de olika                

mänskliga aktörerna i nätverket är det gemensamma intresset för varumärket Fredagspodden. Detta är det              

återkommande temat i det BC som undersökts och det blev också tydligt genom enkätundersökningen att               

det som användare främst har gemensamt är ett intresse för varumärket (se Bilaga 2 & 3). För att återigen                   

återgå till de åtta faktorerna som Hennig-Yhuraus et al. (2004) definierade så går detta att koppla till                 

faktor sju, att hjälpa företaget. Det visade sig nämligen att angränsande varumärken och det huvudsakliga               

varumärket Fredagspodden var sådant som ofta diskuterades inom communityt. Andra angränsande           

varumärken som togs upp i communityt var Perfect day Media och Daisy Grace. Varumärken som               

grundarna av Fredagspodden även har lagt grund för. Viljan att hjälpa dessa varumärken syns tydligt i de                 

kommentarer som görs på inläggen i communityt. Det händer att användare svarar på frågor med               
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rekommendationer på poddavsnitt från Fredagspodden men också att användare delar med sig av åsikter              

och tips till varumärket. Eftersom den här typen av debatter och kritik tidigare har lyfts i Fredagspodden                 

så har användare fortsatt att dela sina tankar kring företaget. Det blev även tydligt genom de intervjuer                 

som gjordes med posters där de påpekade att de gärna skriver inlägg i gcomunityt som väcker diskussion.                 

Detta kan även bero på att postern vet att detta kan medföra publicitet i podcasten och därmed skriver de                   

mer och anstränger sig mer. Om så är fallet kan användarnas motivation till eWOM också kopplas till                 

sociala fördelar eller från den ursprungliga texten av Balasubramanian & Mahajan (2001) till kategorin              

som handlar om godkännande. De sociala fördelarna kommer nämligen ur en ökad igenkänning i              

communityt som på så sätt kan skapa någon form av status. Dessutom om posterns önskan var att skapa                  

debatt och få många svar kommer en delning i podcasten skapa en ökad strömning som på så sätt kan                   

uppfylla användarens mål i gruppen. Även om Fredagspodden har en stor gemensam faktor är det inte det                 

enda som skapar en gemenskap inom communityt, utan det finns även andra förklaringar till den               

gemenskap som uppstått. Enkätundersökningen visar att majoriteten av communityt är kvinnor och att             

dessa kvinnor är nära varandra i ålder, vilket kan tänkas leda till en ökad känsla av gemenskap. Att                  

gemenskapen är en viktig och märkbar del av communityt är även något som respondenterna i både                

enkäten och intervjuerna har framfört som en positiv del med Fredagspoddens vänner. Huruvida detta              

påverkas av om respondenterna känner andra medlemmar i communityt eller inte kan vara en del av att                 

gemenskapen är så stor enligt respondenterna. Detta eftersom majoriteten av respondenterna av enkäten             

faktiskt känner 1-10 andra medlemmar, vilket skulle kunna innebära att dessa personer då hjälper              

varandra att svara på frågor och liknande i communityt. En annan påverkan på känslan av gemenskap                

skulle kunna vara att de flesta respondenter av enkäten anser att möjligheten att ställa frågor i communityt                 

är väldigt uppskattat. Att medlemmar av communityt får chansen att ställa frågor och få svar från andra                 

likasinnade kan därmed vara en viktig del av varför gemenskapen är så märkbar på Fredagspoddens               

vänner.  

 

En annan iakttagelse under studierna var att många medlemmar verkar tycka illa om inlägg som är                

kopplade till köp och sälj. Detta skulle kunna tyda på en generell norm i gruppen som inte förespråkar                  

detta och därmed kan det i communityt anses som skamligt att göra inlägg och alltså använda eWOM med                  

ekonomisk drivkraft, faktor sex. Detta kan vara en norm som tagit form när Facebookgruppen              

Fredagspodden köp och sälj blev till. I de inlägg som trots detta handlar om att köpa och sälja varor så är                     

de inlägg där varorna bara är en fristående produkt mer kritiserade än de inlägg som rör produkter                 

kopplade till varumärket. Om exempelvis biljetter till ett event som Fredagspodden ska ha läggs upp är de                 

positiva kommentarerna fler medan de som säljer ett klädesplagg får kritik som förespråkar användandet              

av systergruppen Fredagspodden köp och sälj. Att lyda dessa normer och alltså inte publicera inlägg fel                

blir då ett underlag för faktor fem, sociala fördelar. Det kan vara detta som gör att användare känner                  
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behovet att tillrättavisa de som går emot normen. För social vinning och status i andra användares ögon                 

men även i varumärkets ögon. Dessa normer skapar en hierarki där varumärket har stor makt och kan dela                  

ut sociala fördelar. Varumärkets reaktioner på olika inlägg i communityt och hur dessa är skrivna               

påverkar också kommunikationen i communityt. Exempelvis har kritik riktats mot attityden i communityt             

från varumärket och då har stämningen i communityt blivit mer vänskaplig och kärleksfull.  

 

Denna studie visar på hur viktigt det är att definiera användarna, som vi tidigare valt att gruppera till                  

posters och lurkers efter Preece, Nonnecke & Andrews (2004) teori. En av studiens viktigaste iakttagelser               

är behovet av fler användarkategorier för att kunna förstå ett BC så bra som möjligt, då olika typer av                   

användare använder sig av eWOM på olika sätt och i olika grad. Arbetet har även vidareutvecklat Preece,                 

Nonnecke & Andrews (2004) teori om posters och lurkers. Komplementet till teorin består av den nya                

användarkategorin, likers. Likers är en grupp användare som beskriver mellantillståndet av användare            

som varken kan definieras som posters eller lurkers. Dessa är även de som genom hela rapporten                

benämnts som lurkers. Eftersom de respondender till intervjuerna som benämnts som lurkers faktiskt             

gillade inlägg och även kunde kommentera andras inlägg men inte själva skrev inlägg i communityt. De                

användare som är lurkers, är däremot är en stor del av medlemmarna som självklart är intressanta att                 

granska men svåra att nå. Därför är de som faktiskt deltagit i denna undersökning men varit mindre aktiva                  

än posters inte nödvändigtvis lurkers utan snarare likers. För att förstå fallet mer i detalj och se tendenser                  

i användarbeteenden krävs ett ramverk. Det som Preece, Nonnecke & Andrews (2004) tagit fram fungerar               

bra som grund och med vårt komplement likers blir det mer specifikt. Även om majoriteten användare är                 

lurkers som i sin natur är intressanta att studera och många till antalet så finns det viktiga delar i att förstå                     

alla olika användare i detalj. Utan en definition för likers kommer den här typen av användare inte att                  

studeras vilket skapar brister i förståelsen för eWOM inom ett BC. Insikten i att likers var en viktig del i                    

det BC som undersöktes ledde till att lurkers försvann lite från studien eftersom det är en svår grupp att                   

nå, just eftersom de är lurkers som varken syns eller hörs i ett community. Även resultatet från                 

enkätundersökningen, som endast cirka 1,5 % (160/10 780 ≈ 0,015) av medlemmarna i communityt              

besvarade, visar på hur stort antalet lurkers är. Detta syns även på de observationer som utfördes då en del                   

medlemmar förekom ofta eftersom de är posters som aktivt gör inlägg och kommenterar andras inlägg,               

medan andra medlemmar aldrig syntes kommentera eller gilla inlägg.  
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8. Slutsatser  

Denna studie visar på att en stor del av medlemmar på Facebook-communityt Fredagspoddens vänner är               

likers, personer som inte själva gör inlägg, men som ibland kan gilla och kommentera andra medlemmars                

inlägg. Detta är även en stor del av hur resultatet har påverkats och hur frågeställningen kan besvaras,                 

eftersom det även finns väldigt många lurkers som är svåra att få tag på då de är gömda i mängden. Vilket                     

också innebär att majoriteten av medlemmarna på communityt inte använder eWOM eftersom de är              

lurkers, medan främst posters, men även likers, använder eWOM mer frekvent i communityt. Av de som                

då använder eWOM visar denna studie att det är vanligt förekommande med frågor och svar. Detta                

eftersom de posters och likers som finns i communityt främst drivs till eWOM genom sin oro för andra                  

användare, faktor tre. Även för de sociala fördelar som det kan medföra i form av status att kunna ge ett                    

relevant svar på en fråga. Detta visar också att communityt har någon form av struktur som byggs upp av                   

normer och förväntningar. Dessa normer gör att medlemmar känner ett behov av att tillrättavisa andra               

användare och skydda varumärket som gemenskapen byggts runt. Normen bygger också upp en social              

hierarki som bygger på att de som talar väl om varumärket får status och medhåll medan kritiker blir                  

nedtryckta. Varumärket som communityt kretsar kring och i vilken grad dess medlemmar följer normerna              

beror i sin tur på vilka reaktioner detta får från varumärket. Detta betyder att eWOM i communityt är styrt                   

av varumärket på ett subtilt och diskret sätt. Studien visar också tydligt att medlemmarna på               

Fredagspoddens vänner inte är där för att skapa nya kontakter. De vill snarare bara ha möjligheten att                 

prata med likasinnade personer som kan tänkas ha samma intressen. Utifrån detta är det lätt att anta att                  

gemenskapen på communityt inte är särskilt viktig, vilket inte verkar stämma utifrån de resultat som               

framkommit av våra undersökningar. Detta då flera respondenter påpekat att gemenskapen i communityt             

är viktigt och märkbart då medlemmar oftast är stöttande gentemot varandra. Med denna studie har vi                

därmed kommit fram till att medlemmar på Fredagspoddens vänner känner en stark gemenskap, detta              

fastän majoriteten är lurkers, en del är likers och få medlemmar är posters. Denna känsla av gemenskap                 

bidrar till att eWOM är en viktig del för communityt främst för posters, men även för likers då de kan visa                     

vad de tycker genom att likea och ibland även kommentera inlägg. Varför medlemmarna använder              

eWOM beror enligt vår studie främst på faktor tre, oro för andra användare, men också faktor åtta, söka                  

rådgivning. Detta kan därmed även tänkas vara en anledning till varför medlemmar är med i               

Fredagspoddens vänner, fastän de bara är lurkers eller likers.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Enkätfrågor 
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Bilaga 2: Intervju med lurkers 

1. Varför gick du med i gruppen? 

Lurker 1: För att mina vänner pratade om gruppen. 

Lurker 2: Eftersom jag följer Hanna och Amanda och gillar deras podd så mycket.  

 

2. Vad tycker du är det bästa med gruppen? 

Lurker 1: Att få ta del av andras vardagliga historier och höra var som diskuteras just nu.  
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Lurker 2: Att man inspireras väldigt mycket. Vissa inlägg är rätt tråkiga som jag inte heller läser men det 

är mycket tips och inspirations som jag gillar.  

a. Varför just detta? 

Lurker 1: För att det är intressant att höra människors olika åsikter. 

Lurker 2: Jag inspireras väldigt mycket av Hanna och Amanda, så man hittar en gemenskap i  

gruppen eftersom medlemmarna också (antagligen) inspireras av dom.  

 

3. När du går in i gruppen vad är anledningen? 

Lurker 1: Oftast är det bara för att läsa och typ gå igenom lite som en veckotidning. 

Lurker 2: Jag brukar aldrig aktivt gå in i gruppen utan det är inlägg som dyker upp i mitt flöde som jag 

kan gå in på och läsa mer noga om jag fastnar för något.  

a. När går du in i gruppen?  

Lurker 1: Kanske 4 gånger i veckan ungefär. 

Lurker 2: Inte så ofta. 

 

4. Brukar du likea inlägg i gruppen?  

Lurker 1: Ja men då är det om det är någon av mina vänner som postar något. 

Lurker 2: Ja men det händer väldigt sällan. 

a. Om ja, varför gör du det?  

Lurker 1: Oftast för att ge mina vänner medhåll.  

Lurker 2: Om det är något speciellt jag gillar och fastnar för.  

1. Vilken typ av inlägg brukar du likea?  

Lurker 1: Vänners inlägg. 

Lurker 2: Tips, eller om det är någon igenkännlighetsfaktor.  

b. Om nej, varför gör du inte det? 

Lurker 1: När jag inte likear så är de väl för att jag mest scrollar igenom och inte ens läser  

kommentarer utan bara kollar igenom samtalsämnen.  

Lurker 2: –  

1. Vad skulle få dig att börja likea inlägg i gruppen?  

Lurker 1: Jag tror bara inte jag är tillräckligt insatt. 

Lurker 2: – 

 

5. Gör du inlägg i gruppen?  

Lurker 1: Nej. 

Lurker 2: Nej. 
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a. Om ja, varför gör du inlägg? 

Lurker 1: – 

Lurker 2: – 

1. Vilken typ av inlägg gör du?  

Lurker 1: –  

Lurker 2: – 

b. Om nej, varför gör du inte inlägg? 

Lurker 1: Jag tror mest det är eftersom jag inte har lyssnat på alla avsnitt av podden och  

känner att jag kanske missat något och ska skriva fel om jag lägger upp saker. Fast att det  

säkert inte är så. 

Lurker 2: Jag vet faktiskt inte, jag är inte så aktiv på facebook överlag så har inget behov av att 

göra inlägg.  

 

6. Kommenterar du inlägg i gruppen?  

Lurker 1: Nej oftast inte kanske har hänt nån gång. 

Lurker 2: Nej inte ofta, kan ha gjort nån gång.  

a. Om ja, varför kommenterar du? 

Lurker 1: Oftast är det för att konversera med någon jag känner i kommentarsfältet. 

Lurker 2: Om någon undrar något som jag kan svara på, eller hjälpa någon så kan jag göra det.  

1. Vilken typ av inlägg kommenterar du? 

Lurker 1: Dom som folk jag känner kommenterar. 

Lurker 2: Om jag kan hjälpa någon. 

2. Varför kommenterar du just den typen av inlägg? 

Lurker 1: För att jag vet att det finns någon som kommer att svara där. 

Lurker 2: För att hjälpa till, det finns en gemenskap som gör att man vill hjälpas åt.  

b. Om nej, varför kommenterar du inte? 

Lurker 1: När jag inte kommenterar beror det väl oftast på att man är rädd att bli ignorerad 

eftersom jag inte känner folket så bra. 

Lurker 2: – 

1. Vad skulle få dig att börja kommentera inlägg?  

Lurker 1: Kanske om gruppen inte var lika riktad mot podden utan snarare bara en grupp 

för Kvinnor som konverserar.  

Lurker 2: – 
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7. Vilken typ av inlägg tror du är mest populära? 

Lurker 1: Frågor och svar ser jag oftast. 

Lurker 2: Säkert om någon kommer med nån åsikt om något eller liknande så det startas en diskussion i 

gruppen.  

a. Varför tror du att det är den mest populära typen av inlägg?  

Lurker 1: För att många svarar och det engagerar folk. 

Lurker 2: Eftersom folk gillar att engagera sig.  

b. Varför tror du att vissa inlägg är mer populära än andra i gruppen? 

Lurker 1: Jag tror det beror på timing och att tala om något som det inom gruppen finns intresse 

för.  

Lurker 2: Jag vet faktiskt inte, det handlar nog om intresseområde.  

 

8. När du bara läser inlägg, vad uppskattar du med det? 

Lurker 1: Att få ta del av vad som pågår i samhället just nu, lätt att man missar sånt annars. 

Lurker 2: Att bli inspirerad.  

a. Varför uppskattar du just det? 

Lurker 1: För att det är skönt som avkoppling ungefär som att kolla på någon såpa på TV. 

Lurker 2: – 

b. Är det olika beroende på dag, humör eller kanske situation och i så fall på vilket sätt?  

Lurker 1: Nej jag uppskattar alltid avkoppling oavsett dag eller humör så inte så mycket skulle 

jag säga.  

Lurker 2: Nja gillar nog alltid att bli inspirerad men dag, humör och situation kan nog påverka 

om jag orkar läsa inläggen eller inte.  

 

9. Varför tror du att det ställs mycket frågor i gruppen? 

Lurker 1: För att det kommer många svar tror jag. 

Lurker 2: Jag tror för att det är enklare att ställa frågor i en grupp istället för att ta reda på det själv.  

 

10. Har du sett några större förändringar i gruppen?  

Lurker 1: Nej inte vad jag märkt. 

Lurker 2: Nej det kan jag inte påstå. 

a. Vad för förändring?  

Lurker 1: – 

Lurker 2: – 

b. Varför tror du att dessa skedde? 
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Lurker 1: – 

Lurker 2: – 

 

11. Hur anser du att medlemmar i gruppen behandlar varandra?  

Lurker 1: Trevligt folk är oftast snälla. 

Lurker 2: Med respekt, jag tycker att det är bra stämning i gruppen.  

a. Varför tror du att det är så?  

Lurker 1: Eftersom alla har ett gemensamt intresse i och med podden. 

Lurker 2: Eftersom det finns ett stort gemensamt intresse – Hanna och Amanda. Det är främst 

personer som lyssnar på fredagspodden som är medlemmar.  

b. Hur tror du att detta skulle kunna förbättras?  

Lurker 1: Ja för folk som mig så kanske att allt inte handlade så mycket om podden. 

Lurker 2: Jag har inte märkt av någon dålig stämning i gruppen. 

 

12. Hur tycker du att kommunikationen mellan er medlemmar ser ut?  

Lurker 1: Jag tycker att den är bra folk frågar och tipsar och svarar på varandra sen är det nog många som 

bara läser med. 

Lurker 2: Det jag har märkt av så är den bra, folk tipsar varandra om någon frågar om tips exempelvis.  

a. Varför tror du det ser ut så?  

Lurker 1: Kanske just för att man kommer in senare och inte vet vad som är sagt och frågat och 

inte vill bli tillsagd.  

Lurker 2: Eftersom det finns en respekt gentemot varandra och det finns en gemenskap 

”systerskap” som gör att man känner att man nästan känner alla i den gruppen.  

b. Hur tror du att detta har påverkats genom tiden? Varför? 

Lurker 1: Jag tror att det är ungefär samma människor som talade med varandra i början som gör 

det idag bara att det blivit större publik och fler som läser.  

Lurker 2: Jag tror att kommunikationen har blivit bättre med tiden, folk är mer otåliga i dagens 

samhälle och vill ha snabb och enkel kommunikation. Gruppen är lite som en ”fristad” också där 

man har vänner över internet.  

 

Bilaga 3: Intervju med posters  

1. Vad tycker du är det bästa med gruppen? 

Poster 1: Att få råd och känna att jag har någon som backar upp mig. 
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Poster 2: Jag tycker om hur öppen stämning det är. Det känns som att de flesta i gruppen är väldigt lika 

mig och om jag har något jag behöver hjälp med vet jag att dom kommer ge ett relevant svar.  

a. Varför just detta? 

Poster 1: Eftersom jag inte har så många vänner som jag egentligen är speciellt lik längre.  

Skönt att hitta en plats för diskussion och medhåll. 

Poster 2: Kanske just i avsaknad av detta i livet i övrigt. Ofta har man vänner sedan långt bak i 

tiden som man kanske inte är så lika längre som enbart rekommenderar svindyra eller rent av 

tråkiga saker och då är gruppen perfekt. 

 

2. Varför gör du inlägg i gruppen? 

Poster 1: I början var det mest frågor som jag la upp för att få svar på. Men med tiden känner jag en form 

av ansvar att ge tillbaka så har på senaste tiden skrivit mer råd och tips eller om det är något jag kan 

hjälpa till med.  

Poster 2: Jag tycker att det är kul att diskutera och många i gruppen svarar ju på vissa typer av inlägg 

vilket gör att man kan fly från sitt riktiga liv en stund. 

 

3. Vad tänker du på när du gör inlägg i gruppen?  

Poster 1: Jag tänker egentligen inte så mycket jag skriver mest det jag har på hjärtat. Eftersom jag ändå 

litar på alla i gruppen och trivs i gruppen. 

Poster 2: Jag tänker på att ofta rikta inläggen så att de ska bli besvarade, att vara för trevlig och mjuk 

brukar resultera i några likes sen inte så mycket mer istället måste man vara bestämd för att få några svar 

och kanske lite provocerande med. 

a. Varför tänker du på det?  

Poster 1: Jag tror främst att jag talar från hjärtat eftersom reklam och sånt som har mer 

bakomliggande tankar ofta irriterar människor. 

Poster 2: Som jag skrev innan så är det nog för att jag helst vill ha diskussion vilket 

blir roligare ju fler som involveras och svarar. 

 

4. Varför kommenterar du andras inlägg i gruppen? 

Poster 1: För att ge tillbaka, jag har redan fått så mycket stöd och pepp och hjälp av gruppen så jag vill ge 

tillbaka. 

Poster 2: För att jag själv vet vilken nytta man kan ha i andra människors vardags funderingar. Därför 

känner jag att det är det minsta jag kan göra mot mina virtuella vänner. 
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a. Vilka sorts inlägg brukar du kommentera?  

Poster 1: Oftast är det frågor men även människor som berättar om jobbiga händelser brukar jag 

försöka kommentera.  

Poster 2: De som har något med fredagspodden på något sätt att göra exempelvis genom 

Daisy grace men även inlägg med frågor kring resor brukar jag svara på. 

b. Varför just dessa inlägg?  

Poster 1: Eftersom det är där jag känner att jag kan bidra mest! 

Poster 2: För att det är dom jag har något att tillföra i diskussionen och just när det gäller podden 

eller deras varumärken vet jag faktiskt inte det är nog bara för att visa att jag är en del av 

gemenskapen. 

 

5. Vilken typ av inlägg likear du?  

Poster 1: Det är nog i princip allt, gillar mycket som har med fredagspodden att göra men även om någon 

ställer en bra fråga eller har ett bra svar. Ser liken lite som att säga ”EXAKT!” eller ”Ja precis” men att de 

är så onödigt att kommentera en sådan sak. 

Poster 2: Främst dom som handlar om podden eller nya klädsläpp eller så som Hannah och Amanda har. 

Sen om det är något vettigt som någon påpekar men annars inte så mycket. Kommenterar nog mer. 

a. Varför likear du just dom inläggen? 

Poster 1: Oftast för att visa medhåll utan att egentligen lägga mig i debatten jättemycket. 

Poster 2: Jag tror det är precis som med kommentarerna ovan. Jag har inget klart svar utan 

känner väl egentligen att det främst handlar om att vara en del av den gemenskap som byggts upp 

i gruppen. Nästan som att det känns som ett kriterier. 

 

6. Vilken typ av inlägg tror du är mest populära? 

Poster 1: Jag tror faktiskt att det är dom som handlar om Hannah och Amanda, även om de som är mest 

förekommande är frågor av olika slag. 

Poster 2: De beror på vad man menar, de som läggs ut så är ju det populäraste att ställa frågor vad jag 

sett. Men dom som får mest reaktioner är ju dom som är kopplade till Fredagspodden både positivt och 

negativt. 

a. Varför tror du att det är den mest populära typen av inlägg?  

Poster 1: Kan kanske bero på att det är Hannah och Amanda som är som mammor för 

gruppen. Det är ju trots allt dom som får agera symbol för hela gruppens attityd och regler. 

Poster 2: Jag tror att frågorna som ställs är för att folk genuint litar på varandra inom gruppen och 

ofta har liknande åsikter vilket gör att svaren kanske är de man letar efter. Men med det som rör 

Sida 51 



 

Hannah och Amanda så är det nog för att dom är den gemensamma nämnaren som faktiskt dragit 

ihop hela gruppen. 

b. Varför tror du att vissa inlägg är mer populära än andra i gruppen? 

Poster 1: För att de väcker mer känslor hos följare. När någon exempelvis kritiserar podden 

känner jag ett visst behov av att skydda den. Jag antar att andra kanske känner likadant. 

Poster 2: Jag tror att det beror på timing, många inlägg som får mycket kommentarer tar upp 

något som är sig i tiden typ metoo eller något liknande och är man först med att ta upp det 

kommer de som inte skriver inlägg utan bara kommentarer att hoppa på debatten. 

 

7. Varför tror du att det ställs mycket frågor i gruppen? 

Poster 1: För att det oftast går att få svar snabbt och de flesta svaren är värdefulla och relevanta eftersom 

vi alla tillhör en grupp människor som är rätt lika. 

Poster 2: För att folk litar på varandra och på många sätt har liknande åsikter och värderingar, de lite 

yngre kan dra nytta av de äldre som testat sig fram och tvärtemot. 

 

8. Har du sett några större förändringar i gruppen?  

Poster 1: Ja såklart har det påverkat sen Hannah och Amanda gick ut med att podden ska läggas ned. 

Poster 2: Ja det har blivit väldigt mycket mer kärlek i gruppen sedan det blev allmänt känt att 

Fredagspodden skulle läggas ned. Innan det var det mycket arga diskussioner och påhopp och jag tycker 

att folk blev väldigt stötta lätt. Nu är det kärleksfullare men kanske inte lika aktivt.  

a. Vad för förändring? 

Poster 1: Många har lämnat gruppen, och antalet inlägg och svar känns färre.  

Poster 2: Det är väl att folk blivit snällare, kommentarer färre och likes fler typ. 

b. Varför tror du att dessa skedde? 

Poster 1: Jag tror vi alla är rädda att utan Hannah och Amandas podd som sammanlänkning 

skulle vi inte ha något gemensamt längre. 

Poster 2: Eftersom kanske det blev FÖR kritiskt kring Fredagspodden, många inlägg om att det 

var mycket reklam och att Hannah och Amanda hade blivit annorlunda fick det att gå över styr. 

Folk insåg nog att de gått lite hårt fram och efter det så blev det lite mjukare i gruppen. 

 

9. Hur anser du att medlemmar i gruppen behandlar varandra?  

Poster 1: Bra! Folk är snälla! 

Poster 2: Nuförtiden bra vilket jag oftast tycker folk är snälla men ibland är folk också tillrättavisande 

exempelvis med inlägg som skulle varit i nån annan grupp och likande. 

a. Varför tror du att det är så?  
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Poster 1: För att vi är som ett stort kompisgäng. Man vill ju inte vara elak mot sina vänner. 

Poster 2: För att folk har någon form av gemenskap som de bryr sig om att upprätthålla  

genom att hålla en bra ton. De som är tillrättavisande känner nog någon form av ansvar för 

gruppen och att den inte gör Hannah och Amanda irriterade eller missnöjda. 

b. Hur tror du att detta skulle kunna förbättras?  

Poster 1: Hm, ja kanske genom att fler gick med och var med i gänget alltid kul när man är  

fler för de skapar fler inlägg och diskussioner. 

Poster 2: Kanske just det där med tillrättavisande. 

 

10. Hur tycker du att kommunikationen mellan er medlemmar ser ut?  

Poster 1: Jag tycket den är lugnare än innan men ändå givande och rolig men känns ibland som att 

gruppen fylls med mycket reklam och undersökningar. 

Poster 2: Just nu är den väl trevlig men inte så intensiv, kanske behövdes de hätska diskussionerna för att 

rensa luften så vi kunde ha kul sen. 

a. Varför tror du det ser ut så?  

Poster 1: Kanske för att Hannah och Amanda släppt gruppen lite för att gå vidare med sitt  

nya projekt efter podden. 

Poster 2: För att podden lades ned och att Hannah och Amanda tog lite avstånd, många undrar 

nog spänt vad som ska hända. 

b. Hur tror du att detta har påverkats genom tiden? Varför?  

Poster 1: I början var folk lite mer blyga och kollade av läget. Sen vart folk mer insatta och  

lärde känna varandra och då vart det mer inlägg och mer kommentarer men så nu verkar  

folk lite avvaktande igen. 

Poster 2: Jag tror att det beror lite på vad Hannah och Amanda gör för move med podden, har 

hört att det ska bli någon tidning av det och i så fall att de endast byter format och då tror jag 

diskussionerna kommer ta fart igen. Eftersom folk tyckte nog de var lite kul när deras debatter 

togs upp i podden kanske kan det bli samma sak med en tidning.  
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