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Säg något intressant! 

En kvalitativ studie av marknadskommunikation på Facebook            Antal sidor: 36 

I och med framväxten av sociala medier har det skapats nya vägar för företag att nå ut till sin publik. Från att 

tidigare ha varit beroende av journalister för att förmedla information, har företag idag möjligheten att själva 

publicera information i öppna mediekanaler.  

Användandet av sociala medier bör dock ej ersätta traditionell marknadskommunikation, utan fungerar bäst 

som ett komplement. Det är en ny miljö som kräver att företaget anpassar sina arbetsmetoder. Trots att ar-

betet skiljer sig är det viktigt att företag ser sociala medier som en del av den totala marknadskommunikatio-

nen och inte som ett eget projekt.  

Syftet med denna uppsats är att studera mottagarnas upplevelse av företags kommunikation i sociala medier. 

Vi har valt att ställa detta i relation till de anvisningar kring metoder för marknadskommunikation samt soci-

al mediemarknadsföring som finns i litteratur på ämnesområdet. Detta för att undersöka ifall företagen upp-

når önskad effekt av de metoder som anses vara mest lämpliga. Når budskapet fram? 

Fokus för studien är marknadskommunikation i det sociala mediet Facebook. Studien består av kvalitativa 

intervjuer för att belysa mottagarnas åsikter och upplevelser, samt en litteraturstudie utarbetad från teoretis-

ka perspektiv om sändaren av marknadskommunikation i sociala medier.  

Resultatet visade att företag liksom publik måste samspela för en fungerande relation i sociala medier. Före-

tagen bör bli mer som kunden de försöker nå. Väljer företag att exponera sig i sociala medier måste tid ges 

till detta, vilket är vad publiken förväntar sig.  

Sökord: Marknadskommunikation, sociala medier, social mediemarknadsföring, Facebook, mottagare, 

sändare 
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Say something interesting! 

A qualitative study of marketing communication on Facebook                               Pages: 36 

With the emergence of social media, new ways has been created for companies to reach out to its au-

dience. From being dependent on journalists to provide information, companies today have the ability to 

self-publish information in the open media channels.  

 

The use of social media should not replace traditional marketing communication though, but works best as a 

complement. It is a new environment that requires the company to adapt its working methods. Although the 

work is different, it is important that companies see social media as part of the overall marketing communi-

cation and not as a separate project.  

 

The purpose of this paper is to study recipient’s experience of company’s communications in social me-

dia. We have chosen to relate this to the instructions on methods of marketing communication and social 

media marketing as found in literature on the subject. This is to examine whether firms achieve the desired 

effect of the methods that are considered most appropriate. Does the message reach out?  

 

The focus of this study is marketing communication in the social media Facebook. The study consists of 

qualitative interviews to illuminate the recipients' views and experiences, as well as a literature study from the 

theoretical perspective of the sender of marketing communication in social media.  

The results showed that business as well as audience must interact in a functional relationship in social me-

dia. Companies should be more like the customer they are trying to reach. If companies choose to expose 

themselves in social media, time must be given to this, which is what the audience expects.  

Key words: Marketing communication, social media, social media marketing, Facebook,  recipients,  

sender 
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1 Inledning 

__________________________________________________________________________________

I det här avsnittet redogör vi för vårt ämnesval, syfte samt våra frågeställningar. Vi presenterar studiens disposition, klarläg-

ger våra avgränsningar samt ger en kort förklaring av uppsatsens centrala begrepp. 

__________________________________________________________________________________ 

1.1 Motiv för ämnesval 

Studien avser att undersöka mottagaren respektive sändaren av marknadskommunikation i det sociala me-

diet Facebook.  

I sociala medier finner vi inspiration liksom kunskap inom många olika områden. Det har blivit lättare för 

oss att hålla kontakten med bekanta och vänner samt knyta nya kontakter med personer som delar vår 

livssituation, intressen eller bakgrund. Vi använder också sociala medier för att få frågor besvarade kring 

produkter vi är intresserade av eller söka hjälp i andra frågor (Carlsson 2009). 

Att företag idag syns i sociala medier underlättar i skapandet av kundkontakter. Säljare kan här ta del av 

kundernas köpbeteenden och därigenom utforma den kommunikation som passar bäst för sammanhang-

et. På så sätt kan man öka medvetenheten kring ett företag, dess produkter och service. (Carlsson 2009). 

Ämnesvalet för studien grundar sig i det ökade intresset från företag att engagera sig i sociala medier. Det 

är fortfarande ett medium i utveckling och det råder viss osäkerhet kring hur man som företag på bästa 

sätt agerar på denna arena (Carlsson 2009). Det finns många anvisningar för företag att ta del av, men det 

har inte förts många diskussioner kring hur användarna upplever kommunikationen. 

Det problemområde vi vill klarlägga genom studien är mötet mellan den marknadskommunikation företag 

använder på Facebook och mottagarens upplevelse av denna. Förstår man varandra i kommunikationen 

som sker på Facebook och får olika aktiviteter den relationsbyggande effekt avsändaren önskar uppnå?  

De som arbetar med sociala medier vet att företagen måste inrikta sig på relationer i sin kommunikation. 

Ett förtroende måste skapas mellan företaget och kunden för att kunna öppna en dialog, att sälja ska inte 

vara första prioritet. Idag måste företag anpassa sin marknadskommunikation, det är konsumenterna som 

styr och väljer. Man ska finnas till hands och vara tillgängliga då kunden vill. Det räcker inte längre med att 

målgruppsanpassa sin marknadskommunikation mot kunden, utan nu måste man som företag bli vald. 

(Carlsson 2009) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera mottagarnas upplevelser av företags kommunikation i det sociala 

mediet Facebook. 

För att uppnå syftet med studien kommer vi att undersöka följande; 

- Företags marknadskommunikation på Facebook ur ett sändarperspektiv; Hur anser experter på 

ämnesområdet att företag bör agera? 

- Företags marknadskommunikation på Facebook ur ett mottagarperspektiv; Vad anser mottagarna 

om företags aktiviteter på facebook? 

 

Undersökningen av sändarperspektivet ska fungera som underlag för mottagarperspektivet och utgör en 

förundersökning för vår studie.  

1.3 Avgränsningar 

Fokus i denna studie ligger på aktiviteter för marknadskommunikation. Vi har valt att ej undersöka före-

tags image eller position på marknaden i relation till dessa. För att göra detta har vi behandlat aktiviteter ur 

ett generellt perspektiv utan förankring i något specifikt företagsexempel. 

Studien är begränsad till att undersöka företags aktiviteter i Facebook. Vi valde denna avgränsning för att 

Facebook är det i synnerhet mest populära sociala mediet i Sverige, med flest unika användare samt stort 

företagsintresse.  

I vårt val av intervjupersoner var det främsta kriteriet att personen skulle ha erfarenhet av företagskom-

munikation i sociala medier. Detta för att säkra att personen hade grundade åsikter och ej endast spekula-

tioner. Vi tog ej hänsyn till ålder, kön eller annan fördelning bland intervjupersonerna. Vi avser ej att gene-

ralisera utan endast belysa möjliga åsikter och upplevelser. 

1.4 Centrala begrepp 

Här presenteras närmare definitioner på några begrepp som förekommer i uppsatsen. De begrepp som 

beskrivs mer utförligt i samband med att de omnämns i löpande text, främst i avsnitt för bakgrund och 

tidigare forskning, tas ej upp här. 

Varumärke – Produkten, förpackningen, mervärden = varumärket. 

Varumärkeskapital – (Eng. Brand Equity) innebär ett uppbyggt värde hos varumärket som har positiv 

effekt på konsumenternas respons på marknadsföringen av ett specifikt varumärke (Mårtensson 2009). 



 

3 

 

Sociala medier – Sociala medier innefattar ett antal olika webbtjänster. Gemensamt för dessa är den in-

teraktivitet som användarna kan ta del av. Det innebär oftast ett utbyte av information eller åsikter i text, 

ljud eller bild (Carlsson 2009). 

Användare – I denna studie syftar termen användare på de kunder, likväl nuvarande som potentiella, som 

utgör mottagarna av företagets kommunikationsinsatser i sociala medier.  

1.5 Disposition 

I detta första kapitel har vi förklarat vad som ledde oss in på vårt valda forskningsämne. Vi har även defi-

nierat vårt syfte, våra frågeställningar och de avgränsningar vi gjort i vår studie. Slutligen har centrala be-

grepp som ej förklaras närmare i löpande text beskrivits för att klargöra vår begreppsapparat. I andra kapit-

let lyfter vi fram den kunskap som ligger till grund för hur företag marknadsför sina varumärken. I kapitel 

tre går vi igenom den tidigare forskning som vi använt som grund för vår undersökning. I följande kapitel 

ges en sammanställning av de anvisningar som berörs i litteratur på ämnesområdet, angående hur företag 

kan använda sociala medier för effektiv marknadskommunikation. I Kapitel fem redovisar vi för vårt val av 

metod och detaljer kring det. Resultatet av vår undersökning presenteras i kapitel sex, för att sedan sam-

manfattas i sjunde kapitlet. I kapitel åtta presenteras en diskussion och i kapitel nio förslag på vidare forskning. 

Slutligen, i kapitel tio, redovisar vi våra källor. 
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2 Bakgrund 

__________________________________________________________________________________

I det här avsnittet redogör vi för studiens bakgrund. Inledningsvis ligger fokus på den traditionella marknadsföringen för att 

sedan övergå till de nya marknadsföringsmetoderna och sociala medier.  

__________________________________________________________________________________ 

2.1 Marknadskommunikation 

2.1.1 Traditionell marknadsföring 

Traditionell marknadsföring utgår från den klassiska kommunikationsmodellen där avsändaren sänder ett 

budskap genom ett medium till sina mottagare (Mårtensson 2009). För marknadsföring är det om möjligt 

aningen mer sofistikerat, då företag lägger stor möda på att särskilja målgrupper och anpassa budskapet 

och medieplacering för att nå förväntade resultat (Mårtensson 2009). Men även om företaget lyckas nå en 

stor andel av sin målgrupp, finns fortfarande en problematik i att individer tolkar budskap olika (Angelöw 

& Jonsson 2000). Företag kan inte styra hur budskapet uppfattas eller om mottagaren överhuvudtaget 

uppmärksammar reklamen. 

Marknadsföringsgurun Seth Godin använder begreppet interruption marketing som benämning på den tradi-

tionella reklamen, just därför att den typ av annonsering innebär att mottagaren blir avbruten från andra 

sysslor (Carlsson 2009).  

Ett annat begrepp som bygger på den traditionella kommunikationsmodellen är pushmarknadsföring. Avsän-

daren trycker på med exempelvis rabatter och erbjudanden med förhoppning om att locka kunden till 

handling. Mottagaren själv har väldigt lite kontroll över situationen, som sker på avsändarens villkor. Me-

dier som används för denna traditionella marknadsföring är oftast tv, radio och tidningar. Mycket av före-

tagens arbete har varit att försöka ”avbryta folk på ett snyggt sätt” och engagera potentiella kunder att visa 

intresse för reklam när de egentligen är upptagna med något annat (Carlsson 2009). 

2.1.2 Traditionell PR 

PR, public relations, kan tyckas vara ett motsägande uttryck. Traditionellt sett har PR-byråer hanterat kontak-

ter med journalister och media, inte publiken som de i slutändan vill nå och engagera (Carlsson 2009). 

Traditionellt sett har den enda vägen till uppmärksamhet för företag gått genom media. PR-byråers hu-

vudsakliga uppgift har varit att skriva pressreleaser som sedan filtreras av journalister utifrån exempelvis 

mått av nyhetsvärde. Journalisterna var de enda som mötte de faktiska pressreleaserna och valde vad som 

gick vidare till det medieutrymme allmänheten tar del av. PR och marknadsföring i traditionell betydelse, 
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mediekontakter och annonsering, var två skilda arbetsfält som utfördes med olika mål, strategier och mät-

instrument (Carlsson 2009). 

2.1.3 PR 2.0 

Det finns många olika sätt att kommunicera på idag. Genom datorer, mobiltelefoner med mera har vi till-

gång till de kommunikationskanaler vi använder oberoende av vart vi befinner oss (Phillips & Young). På 

grund av de nya tekniska möjligheterna som internet och de sociala medierna erbjuder har PR och mark-

nadskommunikationen genomgått stora förändringar. En del vill till och med påstå att den är mer betydel-

sefull än introduktionen av tryckpressen (Brown 2009).  

Arbetssätten kring marknadskommunikationen har också förändrats. Genom söktjänster som exempelvis 

Google, nyhetstjänster och rss-flöden har det blivit betydligt lättare för journalister att själva söka informa-

tion som är intressant för dem. Organisationer och företag kan även använda webben för direkt kommu-

nikation med omvärlden, utan att gå via media. Genom att själva nå ut med information till allmänheten 

har pressmeddelanden bytts ut av publikmeddelanden (Carlsson 2009).  

Likaså har PR-byråernas arbete förändrats i och med de nya webbfunktionerna. Nu kan deras traditionella 

arbete, med att formulera pressmeddelanden och etablera mediekontakter, förlängas med exempelvis opi-

nionsbildning via sociala medier och kontaktskapande med nya inflytare som exempelvis bloggare. (Carls-

son 2009) 

2.1.4 Push vs Pull 

Alla konsumenter kan dock ej nås genom sociala medier. Trots att de kanaler vi väljer att använda är 

många, tenderar vi att hålla oss till en specifik uppsättning (Phillips & Young 2009). Det är en viss del av 

allmänheten som snabbt anpassar sig till modern teknik och nya mediekanaler. Där av är traditionell 

marknadsföring fortfarande aktuell för att kommunicera med resterande del av kunderna. De olika arbets-

sätten kan ännu inte ersätta varandra utan fungerar bäst som ett komplimentera varandra. (Solis & Brea-

kenridge 2009) 

Pushmarknadsföring hänvisar till de traditionella kommunikationsmetoderna, där företag skickar budskap 

och information till mottagaren utan att denna själv har kontroll över processen. Det är en envägskom-

munikation utan möjlighet till feedback. Kommunikationen sker på sändarens villkor (Carlsson 2009).  

De nya metoderna, under samlingsbegreppet pullmarknadsföring, handlar om att erbjuda information som 

är intressant för konsumenten. Mottagaren har kontroll över när och i vilket sammanhang denne tar del av 

informationen. Det innefattar oftast även en flervägskommunikation, där kunden kan återkoppla med ex-

empelvis åsikter. Detta innebär att det kommer behövas mer kreativa lösningar från företagens sida för att 

skapa meningsfullt innehåll – tillgängligt när kunden vill ha det (Carlsson 2009). 

 



 

6 

 

2.2 Webb 2.0 

Web 2.0 är ett begrepp som myntades av Dale Dougherty på amerikanska företaget O’Reilly Media för en 

webb-konferens de höll år 2004 (Brown 2009). Begreppet spreds och används numera för att uttrycka hur 

webbtjänster och affärsmodeller på internet har förändrats. Internet har gått från att vara ett medium där 

endast programmerare hade kontroll över innehållet, till olika mediekanaler där användaren själv kan bidra 

och vara en del av samtalet (Brown 2009). I den nya sociala webben har användarna möjlighet till interak-

tivitet och samarbete (Carlsson 2009). 

Webb 2.0 påbörjades egentligen långt innan 2004, runt tiden av millennieskiftet. Internet har alltid varit en 

fri miljö för de som kunde behärska kodning, men blev inte öppen för allmänheten tills grafiska designers 

anpassade dess innehåll (Brown 2009). 

Det råder även en viss begreppsförvirring kring internet som medium. Många ifrågasätter ifall det bör räk-

nas in i listan av medier, eller om det kräver en ny definition. Internet är mer komplicerat i sin struktur än 

något av de traditionella medierna. Det är delvis en plattform där de traditionella medierna kan sprida de-

ras innehåll till ny publik. Dessutom tillhandahåller internet en mängd nya plattformar och fungerar som 

ett forum där kunder och företag kan mötas (Brown 2009). 

2.1.5 Sociala medier 

Sociala medier är inte ett glasklart begrepp. Det definieras olika från olika källor, men vad beskrivningarna 

har gemensamt är att det handlar om interaktivitet. Det kan yttra sig på många olika sätt. Exempelvis att 

bidra med information, föra samtal eller uttrycka åsikter (Carlsson 2009). 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet sociala medier som; ”kommunikationskanaler som tillåter an-

vändare att kommunicera direkt med varandra genom t.ex. text, bild eller ljud” (Nationalencyklopedin 

2011-01-11). 

På Wikipedia, som är ett social medie där vem som helst kan bidra med kunskap, står det; ”Sociala medier 

betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Det 

kan ta sig uttryck i Internetforum, bloggar, wikier, podradio och artikelkommentarer”. (Wikipedia 2011-

01-11) 

Sociala medier kan förklaras som plattformar för användargenererat innehåll. Informationen blir öppet 

tillgänglig för alla att kunna ta del av. Förenklat kan man kalla sociala medier som mötesplatser eller mö-

testillfällen. De flesta experter anser att det är mötestillfället man som företag skall ta vara på. Sociala me-

dier gör störst nytta som plattform för långsiktigt relationsskapande och varumärkesbyggande (Carlsson 

2009). 
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2.1.5.1 Communities 

En typ av socialt medie är så kallade communities eller nätverkssiter; digitala mötesplatser där användare 

kan knyta kontakter, konversera och dela information med mera (Carlsson, 2009). Det är ett socialt medie 

med en hög nivå av engagemang från sina användare. Detta är en av anledningarna till att marknadsförare 

har stort intresse av nätverkssiter (Brown 2009). 

2.1.5.2 Facebook 

Facebook är den idag största nätverkssiten med 585 184 940 antal medlemmar världen över, varav 

3 913 500 är registrerade i Sverige (Checkfacebook.com 2011-01-11). Allt fler företag väljer även att med-

verka på Facebook. Där kan de presentera sitt företag, visa aktuella händelser, konversera med konsumen-

ter och mycket mer. Värdet i Facebook för företag utgår ifrån hur företaget använder de möjligheter som 

finns tillgängliga där (Solis & Breakenridge 2009). 

Funktionen av en Facebooksida är ett mellanting av en blogg och en mikroblogg som exempelvis Twitter. 

Kommunikationen kan vara något längre än på Twitter, men bör hållas kort. Mediet kan uppfattas som 

mer dialogvänligt då kommnetarer publiceras i anknytning till inlägg, i likhet med en blogg. Man kan även 

lägga upp fotoalbum med mera för andra att ta del av (Carlsson 2009). 

2.1.5.3 Nyttan av sociala medier för företag 

Många företag är motvilliga att inkludera sociala medier i deras arbete. Alltför många fastnar i beräkningar 

av lönsamhet och tvivlar på vad aktiviteter i sociala medier kan bidra med (Solis & Breakenridge 2009). 

Man kan mäta nyttan i hårda fakta som antal läsare, mer synlighet o så vidare. Mjukare värden som ökat 

förtroende och positiv image är svårare att mäta, men det är framförallt dessa man vill uppnå med de rela-

tionsbyggande aktiviteter sociala medier erbjuder (Carlsson 2009). 

Hur mycket företaget engagerar sig i arbetet med sociala medier är upp till dem och som med mycket an-

nat så blir det vad man gör det till (Carlsson 2009). Brown menar att företag egentligen inte har något val. 

Konsumenter är inte längre passiva mottagare av information, utan aktiva deltagare av en konversation. 

Detta innebär inte endast att företag borde delta i konversationen utan även visa respekt för kundens åsik-

ter och uppfattningar. Det kommer vara nödvändigt för företag att delta i dialogen för att överleva. 

Den enorma mängd information som möter kunden var dag innebär en svårighet för företag att få och 

behålla kundens uppmärksamhet. Solis & Breakenridge menar att den nya marknadsföringen är nyckeln 

och det är genom deltagande ett företag kan nå kunden och uppnå förtroende. De likställer deltagande med 

marknadsföring, varumärkesbyggande och inflytande.  

Arbete i sociala medier kräver viss anpassning av arbetssätt jämfört med mer traditionell pr och marknads-

föring. En ny arena innebär även nya möjligheter att arbeta med andra personer än de som tidigare varit 
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nyckelpersoner. Istället för att endast kontakta journalister för företagets pr, kan sociala medier erbjuda 

chanser att arbeta med nyare inflytare, i de kanaler de använder sig av (Solis & Breakenridge 2009). 

Företag har aldrig tidigare haft information om sina användare så lättillgänglig som med de sociala medi-

erna. Nuvarande och potentiella kunder publicerar öppet sina åsikter om företaget, dess produkter eller 

annat som kan beröra företaget. Det är till stor fördel för företaget om det tar sig tid att lyssna (Carlsson 

2009, Solis & Breakenridge 2009). 

De sociala medierna är även en plats för att synas (Solis & Breakenridge 2009). Trots att traditionella ar-

betssätt inte gör sig bäst i sociala medier innebär företagets närvaro fortfarande en exponering. Skillnaden 

mellan traditionell reklam och presentation av exempelvis produkter i sociala medier är att informationen 

finns tillgänglig på kundernas villkor (Carlsson 2009). Det är viktigt för företag att ifrågasätta den egna 

avsikten med att medverka i sociala medier. Att endast medverka för att synas och använda mediet som en 

reklamkanal kommer inte anses värdefullt av kunden (Brown 2009). 

Sociala medier tillåter även företag att erbjuda kunden färsk information. Istället för att gå igenom journa-

lister och andra gatekeepers kan företaget själva publicera eller uppdatera information med omedelbar 

verkan (Brown 2009). 

Även då det finns engagemang och kapacitet inom företaget, kan det vara till stor hjälp att se till externa 

resurser. Ett företag som aldrig arbetat med social marknadsföring tidigare kan omöjligt veta allt som 

krävs för att nå framgång. En extern byrå eller konsult som har expertis inom området kan hjälpa företa-

get undvika fallgropar och effektivisera arbetet (Carlsson 2009). Solis & Breakenridge påpekar dock att 

många gärna vill spela rollen av expert, trots att endast ett fåtal förtjänar titeln. 

2.1.6 Word of Web 

Människor har i regel mer förtroende för information från vänner och bekanta än vad de får höra från 

främlingar. Företag har i alla tider dragit nytta av detta i vad som kallas word of mouth, eller mun till mun-

marknadsföring. Det handlar om att göra varumärket, ett budskap eller en produkt så intressant att männi-

skor på eget initiativ vill sprida informationen (Carlsson 2009). 

Webben och de sociala medierna har öppnat upp för nya möjligheter för företag. Word of mouth har utveck-

lats till word of web. Både goda rykten och negativ kritik kan spridas med hög hastighet. Detta kan vara till 

både fördel och nackdel för ett företag. Medan en nöjd kund är den bästa tänkbara pr är det också sant att 

negativ kritik har en förmåga att spridas ännu snabbare (Carlsson 2009). 
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3 Tidigare forskning 

__________________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt presenterar vi i korthet den forskning som ligger till grund för vår studie. Vi lyfter först fram definitioner av 

värde i marknadsföring och teorier kring det resursbaserade perspektivet, för att sedan redovisa konceptet av varumärkesvär-

de med betoning på Frans Melins modell för varumärkesbyggande. 

__________________________________________________________________________________ 

Inom fältet av marknadsföring och marknadskommunikation finns ett spektrum av teorier och perspektiv 

som utgår från antingen säljaren, köparen eller i vissa fall ger en bild av en interaktion mellan de båda. 

Många studier av communities, såsom Facebook, lägger dock tyngdpunkten på företagssidan av kommu-

nikationen. Exempel på studier som genomförts är undersökningar om hur företag använder sociala me-

dier i sin marknadskommunikation, eller anvisningar kring hur de skulle kunna använda de sociala medie-

kanalerna på ett effektivt sätt. 

Vi valde att först utgå från forskning som cirkulerar kring definitionen av värde, för att sedan inrikta oss 

på det resursbaserade perspektivet av värdeskapande. Detta på grund av att det utgår från ett koncept av 

interaktion i den värdeskapande processen, som på många sätt kan appliceras på sociala medier som Face-

book. Vi kompletterar detta med forskning av det som ligger till grund för det företagen ultimat vill uppnå 

med sin marknadskommunikation; varumärkesvärde. 

3.1 Värde 

Konceptet av värde kan ha många olika betydelser. Begrepp som marknadsvärde, användarvärde och 

emotionellt värde är alla lika giltliga men representerar olika perspektiv på var man kan finna värde.  

Marknadsföringsteori har länge ställt frågan om när och hur värde uppstår. Utifrån detta har två olika syn-

sätt på värdekonstruktion växt fram. Value in exchange, utgår från tankar från 1700-talet då man ansåg vär-

det av en vara uppstod i handelssituationen, där värdet som lagts in i produktionsprocessen stod i relation 

till priset kunden var villig att betala för produkten. I det andra perspektivet, value in use, anses istället värde 

skapas i själva konsumtionen(Vargo, Lusch & Morgan 2006). Det är inte penningvärdet vid handeln som 

är intressant utan de fördelar som de inblandade parterna upplever vid användning av varan. Från kundens 

synvinkel är det hela aktiviteten och upplevelsen av konsumtion som är intressant och i denna syn på vär-

deskapande spelar den fysiska produkten en mindre roll. 

Denna gren inom värdeskapande har vuxit fram sedan 1980-talet och pekar på hur värde kan skapas i so-

ciala situationer med interaktion. Dessa idéer om värdeskapande som mer ogripbar och svårdefinierad 

frångår tanken på företaget som ensam skapare av värde och ser istället konsumenten som medproducent.  
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3.1.1 Värdeskapande 

Ur perspektivet att värde skapas i en gemensam process blir gränserna mellan producent och konsument 

oklara. Både säljaren och köparen bidrar till skapandet av värdet kunden upplever vid användningen av 

varan. Detta koncept av kunden som delaktig i värdeskapandet har gett upphov till termen prosumer, en 

kombination av engelskans producer och consumer.  Detta koncept kan appliceras på internetbaserade 

medier som exempelvis Facebook, där företagen erbjuder utrymme för konsumenten att skapa värde för 

dem själva och även andra konsumenter. I dessa mediekanaler blir medieanvändarnas produktion och 

konsumtion av innehåll oskiljbara aktiviteter av deras användande. Kunden och konsumtionen blir därför 

en viktig del av värdeskapandet (Grönroos 2006). En möjlig svaghet av detta är dock det beroende som 

skapas till konsumenten och dess förmåga att skapa ett innehåll som anses värdefullt. 

3.1.2 Det  resursbaserade perspektivet 

Vargo och Lusch definerar koncepten som att värde alltid är ”uppfattat och bestämt av kunden på basis av 

värdet i användning” och att värdeskapande är en process av samarbete med den aktiva kunden i center. 

Värde ses alltså som subjektivt och värdeskapande är de aktiviteter som förknippas med att skapa denna 

erfarenhet. Användarvärde sträcker sig därför till vad som helst kunden subjektivt upplever som värde-

fullt. Vargo och Lusch ser även att konceptet av användarvärde har förflyttats från funktionella fördelar till 

upfyllande av högre behov som självförverkligande, självkänsla och lycka (Vargo & Lusch 2004).  

I det resursbaserade perspektivet ser man att företaget kan skapa konsumentvärde som leder till konkur-

rensmässiga fördelar. Men det är ej endast företaget som deltar i värdeskapandet. Kunder, producenter 

och andra skapar värde genom att interagera och kombinera resurser.  

Man anser även att varor som objekt inte har något värde i sig. De behövs endast som medel för kunder 

att skapa och uppleva fördelar. Konsumentens möjlighet att skapa dessa fördelar är dock  beroende på 

exempelvis varans design. Normann och Ramirez (1993)ser därför värdeskapande ur säljarens perspektiv 

som en process av att förbättra varan mot kunden. De argumenterar att marknadsstrategi borde ses som 

kontinuerlig innovation och omdesign av sociala system.  

Tzokas och Saren (1999) menar istället att ansvaret i den värdeskapande processen ligger hos köparen och 

inte säljaren. De anser att värde skapas genom dialog och att dialog och informationsutbyte drivs av köpa-

ren och inte säljaren. Även Wikström (1996) anser att det inte är säljarens roll att skapa värdet, utan att 

tillhandahålla möjligheten för kunden att skapa värde för sig själv. Han pekar på hur säljare kan använda 

sig av informationsvektyg som exempelvis webbsidor och databaser för att erbjuda kunden utrymme att 

uttrycka sina åsikter och behov till säljaren. Ultimat leder detta till att värde inte formas av säljaren och 

levererad till kunden, utan möjliggjord av säljaren och skapad av kunderna själva. 

Forskning på området om företags användning av sociala medier för varumärkesbyggande marknadskommunikation 

utgår, i flera fall, ifrån företagens perspektiv. Det handlar om undersökningar om hur företag använder 



 

11 

 

sociala medier i sin marknadskommunikation, eller anvisningar kring hur de skulle kunna använda de soci-

ala mediekanalerna på ett effektivt sätt. 

Vi vill bidra med forskning utifrån mottagarna och deras upplevelser av marknadskommunikationen i de 

sociala mediekanalerna. Vi valde därför att utgå från den forskning som ligger till grund för det företagen 

vill uppnå med sin kommunikation; varumärkesvärde.  

3.2 Varumärkesvärde 

Varumärket är det som kan särskilja en produkt från andra varor med samma fysiska egenskaper. Varu-

märket hjälper alltså till att differentiera en produkt från övriga i produktkategorin. Det är av stor betydel-

se för ett företags framgång att kunna locka kunden med ett värde utöver produktens funktion (Aaker 

2010). 

Varumärkesvärdet är ett samlingsnamn för de tillgångar som är kopplade till ett varumärke, som leder till 

att kunden upplever ett ökat värde av en produkt eller ett företag. Det mervärdet är den yttersta tillgången 

för ett företag, där av målet för marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter (Aaker 2010). 

För att varumärket skall ha betydelse för kundens val av produkt behöver det inneha ett värde, både för 

företaget som säljer produkten och för konsumenterna. Vägen till ett starkt varumärke innebär alltså fokus 

på värdeskapande aktiviteter från företagets sida. Kunden upplever den värdesbyggande processen paral-

lellt med företagets insatser (Melin 1997).  

Melin förklarar den varumärkesbyggande processen i sex steg, där målet för företaget är att attrahera mär-

keslojala konsumenter.  
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Frans Melin presenterar processen i följande modell: 

 

 

Engagemang  - 

 

Märkeskänslighet - 

 

Märkeskännedom - Varumärkeskapital 

 

Märkesassociationer - 

 

Mervärde  - 

 

Märkeslojalitet  - 

(Källa) Varumärkesuppbyggnad i konsumentens medvetande, Frans Melin. 

 

3.2.1 Engagemang 

Ett första steg mot att skapa genuin märkeslojalitet är att företaget lyckas väcka ett engagemang för den 

typ av produkt som man vill marknadsföra (Melin 1997). Olika produktkategorier är olika känsliga för va-

rumärkets inflytande på kundens beslutsfattande. Vissa experter anser att det inte går att utveckla varu-

märkeskänslighet för vissa produktkategorier. Andra menar att alla sorters produkter kan dra nytta av va-

rumärkesvärde om marknaden och kunden upplever den varumärkesbyggande processen (Melin 1997). 

3.2.2 Märkeskänslighet 

När ett starkt engagemang är etablerat för produktkategorin i helhet, är nästa steg att få kunden att bli mer 

medveten om företagets specifika varumärke. När kunden blir mer märkeskänslig vid köp av en produkt, 

blir varumärket mer synligt och på sikt mer närvarande i kundens minne (Melin 1997). 

3.2.3 Märkeskännedom 

Märkeskännedom hänvisar till hur stark närvaro varumärket har i kundens medvetande. Det kan mätas 

utifrån hur väl kunden minns varumärket. Om kunden känner igen det, kommer ihåg det på egen hand 
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eller om det är det enda varumärket kunden känner till i det produktsegmentet. (Aaker 2010, Mårtensson 

2009) 

Aaker menar att det inte är av större vikt i vilket sammanhang kunden tidigare stött på varumärket eller 

vilket budskap som kommunicerats vid det tillfället. Minnet av att ha mött varumärket tidigare räcker för 

att kunden skall känna märkeskännedom. 

Forskning om psykologiska faktorer av detta har visat att tidigare kännedom om ett märke genererar mer 

positiva känslor hos kunden. En anledning till detta är att kunden drar slutsatser kring kvaliteten av pro-

dukten. Kunden förstår att en vara som syns på marknaden kräver ekonomisk satsning från företagets 

sida. Tillsammans med den allmänna uppfattningen om att företag inte spenderar pengar på dåliga pro-

dukter, blir minnet av att ha sett produkten förut ett tecken på ett bra varumärke (Aaker 2010). 

Resonemanget stämmer mycket väl. Då kunder var dag blir bombarderade med fler och fler budskap för 

marknadsföring, blir det även svårare för företag att uppnå märkeskännedom. De stora kostnaderna är en 

stor del av utmaningen. Aaker anser att de företag som kommer lyckas bäst med att bygga märkeskänne-

dom under de närmaste decennierna, är de som blir skickliga på att synas utanför de traditionella medie-

kanalerna (Aaker 2010). 

3.2.4 Märkesassociationer 

Det finns flera sätt att skapa starka och positiva märkesassociationer. Melin beskriver det som att man 

förknippar märkesprodukten med vissa värden, som får produkten att framstå som mer attraktiv. 

Aaker lyfter fram den upplevda kvaliteten av ett företags varor som den mest viktiga märkesassociationen. 

Den är ofta kopplad till andra aspekter av hur ett varumärke uppfattas av kunden och är dessutom den 

enda varumärkesassociationen som visat sig direkt finansiellt lönsam. Kvalitet är ofta en viktig egenskap 

när kunden väljer varor. Men det är inte enbart därför företag med fördel kan låta kvalitet ingå i deras va-

rumärkesidentitet. Den upplevda kvaliteten av ett företags produkter har en tendens att ”spilla över” på 

andra aspekter av varumärket. När den upplevda kvaliteten ökar hos kunden, förbättras således den totala 

uppfattningen av varumärket (Aaker, 2010). 

3.2.5 Mervärde 

Då alla produkter inom en viss kategori kan fylla samma basbehov, med eventuell skillnad i den upplevda 

kvaliteten hos kunden, är det med hjälp av mervärde som företaget kan påverka den totala upplevelsen av 

en produkt. Det är genom märkesassociationerna som företaget kan bygga upp detta mervärde (Melin 

1997). 

För många kunder innebär deras val av produkt ett uttryck av deras identitet. Det kan vara deras verkliga 

identitet eller ett ideal de vill uppnå (Aaker 2010). 
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3.2.6 Märkeslojalitet 

Märkeslojalitet, det sista steget i Melins modell, är även det starkaste måttet på varumärkesvärde. Det är 

målsättningen med det varumärkesbyggande arbetet hos företag och uppnås genom att skapa märkespre-

ferenser som på sikt utvecklas till lojalitet hos kunderna. Att lojala kunder kan utgöra varumärkeskapital kan 

beskrivas som att det finns ett ackumulerat förtroendekapital (Melin 2009). Lojala kunder innebär en viss för-

väntad inkomst för företag, som är mer förutsägbar än för övriga kunder. Det kräver dessutom betydligt 

mindre kostnader från företaget att behålla lojala kunder än vad det kostar att attrahera nya (Aaker 2010). 

Aaker påpekar dock att det är viktigt att företag inte tar lojala kunder för givet. Något som företag kan 

förhindra med lojalitetsprogram som exempelvis kundklubbar. 
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4 Litteraturanalys 

__________________________________________________________________________________ 

 Vi valde att även genomföra en analys av litteraturen på ämnesområdet. Detta för att komplettera den tidigare forskningen 

om varumärkesbyggande med aktuella anvisningar kring hur företag bör agera i sitt jobb att använda sociala medier för sin 

marknadskommunikation. Här presenterar vi en sammanställning av de teorier vi fann. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I grunden handlar inte sociala medier om styrda marknadsföringsåtgärder där traditionella uträkningar bör 

appliceras (Solis & Breakenridge 2009). Det är inte heller en kampanj som skall genomföras under en be-

gränsad tid. Sociala medier erbjuder ett samtal som företaget kan välja att vara del av, som långsiktigt kan 

bygga varumärkesvärde för företaget. Mest effektivt används sociala medier som ett komplement till tradi-

tionell marknadsföring och marknadskommunikation (Carlsson 2009). 

4.1 Delta i samtalet 

Ett starkt argument för att företag bör ta risken att exponera företaget i sociala medier handlar om just 

detta samtal. Om inte företaget finns tillgängligt att representera sig själva har de heller ingen kontroll över 

företagets image i de sociala medierna. Existerande och potentiella kunder för på egen hand dialogen om 

företaget, deras produkter, tjänster med mera (Solis & Breakenridge 2009, Brown 2009). 

Ett företag kan aldrig förhindra den pågående dialogen. Men genom att närvara kan företaget försöka på-

verka den genom att exempelvis lyssna på kritik, svara på frågor eller erbjuda råd och information (Carls-

son 2009). Genom att aktivt delta i sociala medier kan företaget nå ett bättre rykte och starkare varumärke. 

Framförallt kan deltagande främja kundförtroende, vilket är ovärderligt för ett företag (Solis & Breaken-

ridge 2009). 

4.2 Engagemang för både företag och kund 

Med detta sagt passar inte sociala medier för alla. För att ett företag ska lyckas med sociala medier behövs 

det ett genuint intresse från företagets sida att engagera sig i interaktiviteten (Carlsson 2009, Solis & Brea-

kenridge 2009). På den interaktiva marknadsplatsen styrs de ömsesidiga relationerna till stor del av huruvi-

da båda parter bidrar till relationen (Mårtensson 2009). 

De mest framgångsrika företagssidorna är de som vet hur man engagerar kunden (Brown 2009). Det kan 

innebära olika kreativa aktiviteter, men framförallt gäller det att delta i konversationer som skapar relatio-



 

16 

 

ner med kunder (Solis & Breakenridge 2009). Carlsson föreslår aktiviteter som tävlingar, vip-rabatter eller 

produktutveckling för att skapa engagemang hos kunden. 

Ibland kan det vara nödvändigt att påminna om det allra enklaste; säg något intressant som kan starta en 

debatt. Att endast basunera ut uttalanden innebär att företaget säger något som intresserar dem själva. För 

att starta en konversation är det nödvändigt att ta större hänsyn till kundens åsikter (Brown 2009). För att 

delta behöver företag bli mer som kunden de försöker nå (Solis & Breakenridge 2009). 

4.3 Anpassa 

För att skapa engagemang krävs alltså att företaget anpassar kommunikationen till kunden. Medan den 

traditionella kommunikationen ser kunder som segmenterade målgrupper dit budskapet skall riktas, måste 

den nya kommunikationen anpassas för den tänkbara användaren (Carlsson 2009). För att användaren skall 

intressera sig för företaget och välja att ta del av informationen, är det viktigt att information som är rele-

vant och användbart för denne finns tillgänglig (Brown 2009). 

Förutom att känna sina tänkta kunder, bör företaget även känna till de olika sorters användare som kan 

vilja ta del av företagets information. Den allra vanligaste typen av användare är den så kallade åskådaren. 

Denna typ av användare tar del av information utan att själv bidra till diskussion. En Facebooksida med få 

kommentarer behöver där av inte betyda att sidan har få användare. Företaget kan mycket väl lyckas med 

att nå ut med information, vara tillgänglig och bygga varumärkesvärde utan att skapa en livlig debatt. Om 

företaget ändå vill få kunderna att delta mer i företagets kommunikation krävs ett aktivt arbete med intres-

seväckande och engagerande aktiviteter. Dialogen sker på användarnas villkor och det är upp till företaget 

att skapa ett innehåll som engagerar publiken (Carlsson 2009).  

Bra PR har alltid handlat om att berätta historier på ett sätt som får personer att känna igen sig. Att identi-

fiera sig med likasinnade och vilja delta i en relation med dem. Sociala medier kan användas för personali-

serade historier skapade specifikt för de kunder företaget vill nå (Solis & Breakenridge 2009). 

Att anpassa kommunikationen betyder dock inte att företaget kan vara inkonsekvent med sin identitet. 

Det är viktigt att företaget kommunicerar sin filosofi eller karaktär i de olika aktiviteterna, för att skapa ett 

tydligt varumärke för kunden att känna och relatera till (Brown 2009). 

4.4 Ta av säljhatten 

Företags kommunikation i sociala medier bör handla om att bygga relationer, öppna upp för dialog och 

skapa förtroende. Det primära är inte att sälja produkter. Ett alltför framfusigt säljsnack kan förstöra rela-

tionen med konsumenten. Företaget bör istället använda möjligheten att lyssna till användarna. Genom 

sociala medier kan företaget ta reda på vad kunden tycker och tänker, för att bättre kunna bemöta de åsik-

ter och den information som redan sprids om ert företag (Carlsson 2009). 
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Det är konsumenten som väljer vilken information att ta del av och det bästa företaget kan göra är att vara 

tillgängliga, sökbara och erbjuda intressant innehåll. 

4.5 Strategi 

Trots att en lansering i sociala medier kan medföra vissa risker, är det oftast inte den bästa strategin för 

företag att fastställa en omfattande planering av arbetssätt och innehåll i förhand. De företag som når 

framgång i sociala medier har varit öppna för att ta risker och justera sina planer när de ej uppnått önskade 

resultat eller det funnits rum för förbättringar. Det kan kräva uthållighet att nå framgång och det är viktigt 

att hitta anställda som har engagemang att driva aktiviteterna under en längre tid (Carlsson 2009). 

Att lägga ansvaret för företagets aktiviteter i sociala medier i händerna på webbansvarig personal är ofta ett 

misstag då arbetet inte i grunden är av teknisk karaktär, utan en del av företagets strategiska marknads-

kommunikation. Vem, eller hur många, som skall hantera företagets identitet i de sociala medierna kan 

även vara ett viktigt beslut för företaget. Carlsson ifrågasätter huruvida en enskild individ kan bygga upp 

företagets varumärke utan ett personligt inflytande, som samtidigt stärker dennes eget varumärke. Risken 

är att företaget blir alltför beroende av den anställde ifråga för att sköta företagets kommunikation. Detta 

innebär en risk för att företagets kommunikation kan skadas i det fall den anställde slutar hos företaget 

(Carlsson 2009).  

4.6 Hur öppen skall man vara? 

En punkt som kan orsaka oro är hur stor öppenhet företaget skall ha och hur detta kan påverka företaget. 

På webben är din information inte endast tillgänglig för kunder utan även konkurrenter. Det är upp till 

företaget att hitta en balans mellan vilken information som skall skyddas och ett innehåll som intresserar 

kunden. Det kan även vara bra att informera och träna samtliga anställda om vad som är lämpligt beteende 

i sociala medier så att de kan representera företaget positivt även utanför arbetsplatsen (Carlsson 2009). 

Sociala medier är en öppen miljö där konsumenterna har kontroll över kommunikationen. Om någon inte 

tycker om hur företaget agerar i mediet har de all möjlighet att tala om detta. Det gynnar inte företaget att 

delta i sociala medier utan att själv agera öppet. En bra regel är att aldrig försöka vilseleda kunden. Tala 

alltid om vem du är och vilka dina avsikter är med att delta (Brown 2009). 

De varumärken som har de mest engagerade och lojala användarna är i regel öppna i sin kommunikation. 

De anknyter till sin omgivning på ett flertal olika sätt, där de bjuder in kunden, deltar i dialogen och delar 

med sig av information (Brown 2009). 
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5 Metod 

__________________________________________________________________________________ 

 
I följande avsnitt redogör vi för den metod vi har använt i studien. Vi presenterar det underlag vi har arbetat med samt vårt 
tillvägagångssätt för datainsamlingen. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Studien utgår från en abduktiv ansats, där deduktion och induktion kombineras och forskaren växelvis rör 

sig mellan teori och empiri. (Ostbye, Knapskog, Helland, Larsen 2003) 

Vi studerade befintlig litteratur på ämnesområdet för att finna mönster om marknadskommunikation i 

sociala medier. Dessa använde vi sedan som underlag för intervjustudien. Från intervjun samlade vi empiri 

som vi sedan analyserade utifrån litteraturens mönster och Melins varumärkesmodell.  

 

5.1 Genomförande 

För att studera ämnesområdet ur ett mottagarperspektiv genomfördes sex semistrukturerade intervjuer. 

Intervjufrågorna var uppbyggda kring Melins modell om varumärkesbyggande1, vilken skulle fungera som 

en röd tråd i studien.  

 

Det sammanställda intervjumaterialet var öppet för tolkning med utrymme att belysa de delar som var 

återkommande och essentiella för studien. Teoretisk utgångspunkt blev således Hermeneutik, som är ett 

tolkande perspektiv. Tolkningsprocessens fokus låg på individernas åsikter, attityder, känslor med mera, 

varför analysen kom att följa ett fenomenologiskt perspektiv. Parallellt med intervjuerna genomfördes en 

innehållsanalys på utvald litteratur inom ämnesområdet att ställa i relation till ovan studie.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 (Källa) Varumärkesuppbyggnad i konsumentens medvetande, Frans Melin. 
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5.2 Intervju 

5.2.1 Kvalitativ intervju 

Enligt Holme och Solvang (1996) ligger styrkan i den kvalitativa intervjun i likheterna med vanliga samtal 

och vardagliga situationer. Den här typen av intervju är ej styrd av forskaren, som endast har format ra-

marna.  

 

Vi genomförde sex kvalitativa intervjuer med fokus på att få en djupare förståelse för mottagarna av 

marknadskommunikation i det sociala mediet Facebook. En kvalitativ intervju kräver mycket kreativt ar-

bete, då allt intervjumaterial ska kodas genom analyser. Det är viktigt att forskaren hittar de väsentliga de-

larna i intervjun, de som man genom tolkning ser återkommer och bildar mönster som är av stor vikt att 

belysa för läsaren. 

5.2.2 Semistrukturerad intervju 

Som kvalitativ intervjumetod använde vi semistrukturerad intervju. Den här typen av intervju möjliggör 

stor flexibilitet mellan typen av frågor; öppna, slutna eller enbart ja- eller nej -frågor. Det är av stor vikt att 

alla frågor ställs i samma ordning till alla svarspersoner. Intervjuerna utgår på så sätt från samma plattform 

men ger utrymme för helt olika svar, och samtliga intervjuer kommer att bli ungefär lika långan (Gillham 

2008). 

 

Om vi istället hade använt oss av en strukturerad intervju, med på förhand bestämda frågor, kunde det ha 

resulterat i ett mindre giltigt material för studien. Den här metoden ger inte svarspersonerna frihet att föra 

in samtalet på den del av erfarenheten som är betydelsefull för dem. Vi är intresserade av ”deras version, 

berättad med deras ord” (Denscombe 2009).  

Inom fenomenologi använder forskaren sig ofta av mer eller mindre ostrukturerade intervjuer, som ofta är 

långa för att ge respondenten ordentligt med tid för en djup beskrivning av sina erfarenheter. 
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5.3 Fenomenologi 

Fenomenologi är en kvalitativ metod för att undersöka mänskliga erfarenheter. Fokus ligger på uppfatt-

ningar, åsikter, attityder, övertygelser, känslor och emotioner. Det centrala i studiens intervjumaterial att 

tolka är just individens attityder och åsikter kring marknadskommunikation på Facebook. 

Intresset ligger i att beskriva autentiska upplevelser kring ett fenomen, och inte att mäta exempelvis om-

fattning eller förklara orsakssamband.  

Bra fenomenologisk forskning ger en detaljerad beskrivning av erfarenheten som undersöks. Det är viktigt 

att forskaren tar hänsyn till att olika människor uppfattar händelser olika utifrån deras verklighetskonstruk-

tion. Då fenomenologin försöker beskriva människors genuina upplevelser kring ett fenomen måste varje 

persons alternativa beskrivning erkännas som giltig. En god beskrivning kan även innefatta motsägelser, 

det irrationella eller till och med det bisarra. Det viktiga är för forskaren att vara sann mot materialet, vil-

ket kräver att han eller hon tillfälligt åsidosätter sitt ”sunda förnuft” (Denscombe 2009). 

 

5.4 Urval 

I vårt val av intervjupersoner var det främsta kriteriet att personen skulle ha erfarenhet av företags kom-

munikation i sociala medier. Detta för att säkra att personen hade grundade åsikter och ej endast spekula-

tioner. Vi tog ej hänsyn till ålder, kön eller annan fördelning bland intervjupersonerna. Vi avser ej att gene-

ralisera utan endast spegla möjliga åsikter. 

För att välja intervjusubjekt använde vi oss av ett bekvämlighetsurval. Genom ett massutskick på Facebo-

ok innehållande en intresseanmälan, fick vi kontakt med intervjusubjekten. Vi ställde två frågor till inter-

vjupersoner, som avgjorde om de uppfyllde de förutbestämda kraven att kunna delta i undersökningen;  

 

Har du någon utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan erfarenhet av branschen? 

 

Har du någon erfarenhet av företagssidor på Facebook?  

 

Intervjuerna genomfördes med personer utan utbildning i ämnet eller som på annat sätt var insatta i bran-

schen. Det här valet gjordes för att undvika den förförståelse som medför, då studien avser att undersöka 

vanliga mottagare. 

I urvalet utgick vi inte från variabelvärde, som till exempel ålder och utbildningsnivå, utan använde oss 

istället av kategorier. Vi kallar därför alla våra intervjupersoner för antingen man eller kvinna (J. Trost).  
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5.5 Utformning 

I utformandet av intervjufrågorna tog vi hänsyn till följande aspekter; 

 

Intervjuerna skulle genomföras som individuella intervjuer. Studien menades inte att resultera i ett gemen-

samt gruppresultat genom intervjuerna, utan i att belysa den enskilda individens åsikter. En genomförd 

gruppintervju hade resulterat i diskussion och samtal, vilket inte hade stämt överens med intervjuernas 

syfte. Användandet av det sociala mediet Facebook, ur det perspektiv vi undersöker, är individuellt och 

därför bör även intervjuerna utformas efter det. 

 

I frågeformuleringarna användes både öppna och slutna frågor. De öppna frågeställningarna formulerades 

med ord som exempelvis beskriv, berätta, förklara och hur. Det här ger en inbjudan till informanten att 

uttrycka sig fritt kring ämnet (Olsson 2008). 

Vi gav våra intervjupersoner möjlighet till anonymitet, vilket i många fall ger en trygghet som kan leda till 

öppnare och ärligare svar. Trots att vi ville samla in mesta möjliga material till vår forskning, fick det na-

turligtvis inte på något sätt påverka de individer som medverkade i studien. För att undvika detta utgick vi 

från de fyra kraven på forskning från Vetenskapsrådets individskyddskrav; 

 

 

Informationskravet: Informera de berörda om syftet med studien. 

 

Samtyckeskravet: Deltagare som hade godkänt att medverka i studien hade också rätt att ångra sig. 

 

Konfidentialitetskravet: Inga andra än forskarna ska ha möjlighet att kunna identifiera de som medverkade i 

studien.  

 

Nyttjandekravet: Insamlat material får bara användas i forskningssyfte.    

(Olsson 2008) 

 

Begreppet agreeing-response bias questions, samtyckesfrågor, innebär att det har visat sig att särskilt människor 

med låg utbildning lär instämma, svara ja och hålla med snarare än att ta avstånd från påståenden (Esaias-

son 2007). I intervjun undveks därför påståendefrågor för ett så rättvist resultat som möjligt. Frågorna fick 

ej ställas på ett sätt som kunde styra svarspersonerna i sina svar. Frågeställningarna skulle istället hållas så 

neutrala som möjligt, för att kunna ge oss de personliga svaren vi eftersträvade.  

 

En annan viktig detalj att ta hänsyn till i frågeutformning är ordval. Vissa ord kan uppfattas olika från per-

son till person, och bör således undvikas i dessa sammanhang. Några exempel på detta är ord som många, 
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få, sällan, stor och så vidare. Den tredje aspekten att ta hänsyn till i utformning av intervjufrågor är ord-

ningsföljden. Svarspersoner söker viss struktur och vill svara på sammanhängande frågor. De tidiga frå-

gorna får gärna hjälpa till som underlag för senare frågor i intervjun (Converse & Presser 1986). 

 

5.6 Kvalitativ innehållsanalys av litteraturstudie 

I det här avsnittet kommer vi kort att redogöra för begreppet kvalitativ innehållsanalys samt berätta mer 

om varför vi valde den som analysmetod i litteraturstudien. 

Medierna brukar sin makt med hjälp av medietexter och för att förstå medierna bör man börja med att 

förstå texterna. En innehållsanalys innebär således en analys av medietexters innehåll, som måste tolkas i 

avgörandet av dess betydelse. (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen 2003) 

I en textanalys ställs frågor till en text för att kunna analysera och fördjupa sig i det egentliga innehållet. 

Det finns ett flertal olika typer av textanalyser, och det krävs frågeställningar, perspektiv och begrepp för 

att förstå analysen. (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen 2003)  

I studien genomförde vi en textanalys för att kunna förstå innehållet i ämnesområdets litteratur bättre och 

följaktligen öka vår förståelse i jämförelseprocessen, då vi ställde intervjumaterialet i relation till innehålls-

analysen. 

Processen för kvalitativa innehållsanalyser kan se ut på flera olika sätt, men vi valde att följa Graneheim & 

Lundman (2004), då den här modellen är mest applicerbar på vår forskning. Enligt dem skall analysenhe-

ten, hela texten, läsas igenom ett antal gånger vilket ska ge en känsla för helheten. Den information som 

anses vara relevant plockas ut, tillsammans med den omgivande texten, för sammanhang. Materialet skall 

sedan kodas och delas in i lämpliga kategorier. Slutligen skall teman formuleras, där textens dolda innehåll 

framgår.  

 

5.7 Metodkritik 

I metodkritiken vill vi diskutera de för- och nackdelar vi fick erfara med vårt metodval. 

De problem man eventuellt stöter på när man väljer att göra en studie på det här sättet är mängden arbete. 

Två studier med två olika typer av analyser på datainsamlingar genomfördes. Dock ansåg vi att ett bidrag 

till forskning på marknadskommunikation ur ett mottagarperspektiv var nödvändig och då även en kom-

pletterande analys ur ett sändarperspektiv.  

 

Vi valde kvalitativ metod då den här metoden är anpassningsbar och gav oss möjlighet att ändra vårt upp-

lägg under arbetets gång. Metoden erbjuder en djupare förståelse för studien, än om valet hade landat på 
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en kvantitativ metod. Dock var det inte helt självklart hur vi skulle koda de svar vi fick från intervjuerna, 

vilket möjligen hade varit enklare om vi hade valt en kvantitativ metod. 

I intervjuerna användes både öppna och slutna frågor. Vi ville ta del av personliga upplevelser, samtidigt 

som vi ville ha grundläggande och enkla svar. 

 

Riskerna med urvalet och antalet intervjupersoner var att vi bara skulle få tystlåtna svarspersoner eller bara 

utåtriktade och öppenhjärtiga svarspersoner. Det här kunde medföra att endast en typ av åsikter och tan-

kar skulle komma att synas i resultatet, vilket inte var meningen men en tänkbar risk. 

 

5.8 Giltighet och tillförlitlighet 

Giltighet innebär den grad av relevans som data och analyser har i förhållande till problemformuleringen, 

att man mäter det man avser mäta. (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen 2003.) Som Østbye menar är be-

greppet förknippat med hur bra man i insamlingen lyckats knyta sina teoretiska begrepp i analysen av em-

pirisk data. Tillförlitlighet beskriver den kvalitet som studien håller.  

 

Vi anser att vår studie uppnår hög giltighet. Intervjumaterialet är noga anpassat till textanalysen och studi-

ens syfte. I vår analys tog vi inte hänsyn till de ekonomiska aspekterna av marknadsföring, utan endast den 

strategiska marknadskommunikationen, en avgränsning som ger studien hög giltighet. 

 

Studien håller även hög tillförlitlighet. På grund av valet att undersöka marknadskommunikation inom det 

sociala mediet Facebook ur två perspektiv, mottagar- och sändarperspektiv, får studien hög kvalitet. Inter-

vjuerna ger oss aktuellt material att arbeta med, vilket innebär att vi får information som är rätt i tiden, 

som dessutom kommer direkt från berörda källan. 

 

Eftersom vi valde att analysera intervjuerna fenomenologiskt, fanns det inte rum för våra egna förutfatta-

de meningar att eventuellt genomsyra analyserna. Vi var helt knutna till intervjupersonernas sociala världar 

och att i analysen utgå från deras perspektiv. Vi var medvetna om att vi som forskare har olika perspektiv 

på det vi analyserar, vilket kan leda till vidare tolkningar. Dock blev det här inget problem i vår forskning 

då vi, enligt fenomenologin, tillhör samma sociala värld.  (Denscombe, 2009).  
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6 Resultat 

6.1 Mervärde 

Mervärdet beskriver den totala upplevelsen av en specifik produkt. 

För många kunder innebär deras val av produkt ett uttryck av deras identitet. Ung kvinna 1, liksom Ung 

kvinna 4, ställde sig positivt till möjligheten att kunna kommentera bilder och produkter som företag läg-

ger ut på Facebook. 

Fokus låg på intresset i att se andras kommentarer kring en specifik produkt. Kundens val av produkt 

inom en viss kategori är en identitetsfråga och stor vikt läggs därför på övriga läsares åsikter om samma 

produkt. På detta sätt har läsaren förtroende för övriga som visar intresse för samma produkt som hon, 

varför hon förlitar sig på deras åsikter inför ett beslut om eventuellt köp av produkten. 

Ung kvinna 2 eftersökte bättre service på de sidor hon hade besökt, för att förbättra den totala upplevel-

sen. Mer information om de produkter som finns och i vilken butik kunden finner dessa. Alltså bättre till-

gänglighet. Enligt henne skulle inställningen till den totala upplevelsen av det specifika märket då bli mer 

positiv. Ett annat sätt för ett företag att skapa mervärde kring en produkt är genom olika typer av evene-

mang. Ung kvinna 2 ställde sig positiv till detta, dock med vissa råd. Hon menade att företag borde tänka 

mer på att rikta sig till rätt personer när de går ut med information i sociala medier. Att gå ut med evene-

mang som enbart genomförs i några få städer, till kunder i hela landet, är något hon ser som negativt. 

Kunden får information om något som är tillräckligt långt bort för att uppleva företaget som opersonligt. 

Informationen är inte längre riktad till kunden utan går enbart ut för att locka köpare. 

Enligt Ung kvinna 3 är Facebook en del av företagets mervärde. Att synas här kopplas ihop med moderni-

tet. 

6.2 Märkeslojalitet 

Märkeslojalitet är det starkaste måttet på varumärkesvärde.  

 

Ung kvinna 1 väljer att besöka företagssidor beroende på den produkt hon söker. Det framkom att kvin-

nan inte hade utvalda märken som hon kände mer lojalitet mot, dock lades stor vikt på det faktum att 

produkten skulle finnas inom ramarna för de företagen/produkter hon kände till och hade någon typ av 

relation till.  

I intervjuerna framkom det att redan lojala kunder kan komma i kläm i företags skapande av märkeslojali-

tet i sociala medier. Fokus hamnar istället på att attrahera nya kunder. Ett svar på en kommentar eller kon-



 

25 

 

tinuerliga uppdateringar på företagssidan räcker för att behålla en redan lojal kund, enligt Ung kvinna 1. 

Dock missar många företag detta, då dessa kunder redan är säkra. Fokus hamnar istället på att lägga upp 

information till nya kunder. 

Ung kvinna 2 uppgav ett antal kosmetikmärken hon var mer lojal mot än övriga märken. Hon uppmärk-

sammade dessa märken var de än befann sig men använde Facebook som grund när hon ville ha uppdate-

ringar om favoritmärkena, eventuella kommande evenemang, nya produkter samt vart man kan få tag på 

specifika produkter. Kvinnan var negativt inställd till tävlingar på grund av en tidigare negativ upplevelse 

inom detta. Dock ställde hon sig positiv till det om det skulle handla om de produkter hon kände extra 

lojalitet mot.  

Enligt Ung kvinna 3 besöker man inte gärna företagssidor på Facebook som man inte på något sätt kände 

till sedan tidigare. Hennes intresse för ett specifikt märke ökade dock efter ett första besök på företagets 

Facebooksida. Ung man 1 säger att han inte ens letar sig fram till de märken han är extra lojal mot, utan 

kräver någon form av tävling eller annat engagemang för att ett intresse ska väckas.   

6.3 Delta 

Ett företag måste ha kontroll på sin image i sociala medier. Dialogen om produkter förs av kunderna själva, men företagen 

ska närvara och informera vid eventuella frågor. 

 

Ung kvinna 1 upplever ett företags inaktivitet på företagssidan som negativ gentemot övriga företagsbil-

den. Uteblivna svar på frågor kring produkter skapar ett ointresse hos kunden och kan utveckla en negativ 

bild av företaget i helhet. Dock framkommer det att fokus ligger på de egna möjligheterna att kunna 

kommentera samt läsa andras kommentarer. Företagen står bakom sidorna med uppdateringar, informa-

tion samt svar på frågor. Enligt ung kvinna 1 är det samspelet mellan företaget och kunderna som gör si-

dan intressant.   

 

Ung kvinna 2 tyckte att det är viktigt att företagen är aktiva på sina Facebooksidor. Uppdateringar är vikti-

ga, dock är det inte någon nödvändighet att det sker hela tiden. Ung kvinna 2 liksom Ung kvinna 4 mena-

de att kunden måste få en möjlighet att ta in och bearbeta ny information som företagen går ut med. Ställs 

frågor om produkterna är det viktigt att företagen ger svar, annars tappar kunden intresset snabbt.  

Ung man 1 menar att man som företag har ett ansvar då man syns i sociala medier. Man ska ha tid att sva-

ra kunderna på frågor som ställs, annars faller idén med Facebook. Det är grundläggande att företagen 

svarar kunderna och interagerar. Viker den ena parten så kommer följaktligen även den andra att vika. 

 

Även Ung kvinna 2 berörde det egentliga syftet med att företag väljer att exponeras på Facebook. Hon 

menade att kunderna söker sig till Facebook framför exempelvis hemsidor då de vill ha kommentarer och 
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åsikter från företaget, liksom från andra kunder.  

 

Flera av våra intervjupersoner menade att man som företag tar på sig ett ansvar i samband med expone-

ring i sociala medier. Ung man 1 och Ung man 2 hade liknande kommentarer i intervjun och ansåg att det 

var dålig service om företagen uteblev med svar på kunders frågor och funderingar. Ung man 1 menade 

att om man som företag finns på Facebooksidan, ska man vara beredd att svara på alla frågor man får. 

Ung man 2 uttryckte sig i likhet med att besöka en restaurang utan att någon skulle komma med menyn. 

 

Intervjun visade att det var mindre vanligt att delta genom att kunden själv marknadsför ett företag på den 

egna Facebooksidan. Dock framkom det att enstaka personer med ett större intresse för och lojalitet mot 

ett specifikt märke, valde att marknadsföra ett företag eller en produkt i den egna uppdateringen. Ung 

kvinna 2 var ett sådant exempel. De märken hon kände lojalitet mot valde hon att framföra i sin uppdate-

ring. Hon skrev bland annat vad hon tyckte om produkter, vart man kunde finna dessa samt om hon själv 

ägde produkterna eller inte. Ung kvinna 2 hade även spridit vidare annan marknadsföring från företaget, 

länkat till det samt delat med sig av tips från företaget. Anledningen till kvinnans engagemang grundar sig i 

lojalitet mot det specifika företaget.  

6.4 Engagemang 

Båda parter, kund liksom företag, bör bidra till relationen i sociala medier. Att engagera kunden med kreativa aktiviteter 

som tävlingar, skapar det engagemang som krävs.  

 

Ung kvinna 1 ansåg det inte vara av större betydelse huruvida det fanns möjligheter att medverka i tävling-

ar etcetera. Hon ser sig själv som den passiva Facebookanvändaren när det kommer till företagssidor. 

Dock ställde hon sig positiv till medverkan om det skulle komma en direkt inbjudan från ett specifikt före-

tag att på något sätt medverka i en tävling.   

 

Ung kvinna 2 tyckte det var viktigt att företagen engagerar läsarna genom tävlingar, evenemang etcetera. 

Det blir en rolig aktivitet för ungdomar att vara med i, samt att det är bra marknadsföring för det specifika 

företaget. Ung kvinna 3 tyckte det var viktigt att alla fick en chans att göra sig hörda. Företagen når ut till 

mycket folk på detta sätt, vilket är bra. Ung man 1 ansåg att det är bra marknadsföring då man anordnar 

exempelvis tävlingar. Man ska kunna göra något kul som förknippas med produkten i fråga. Han tyckte 

även att det var ett bra sätt för företagen att skapa intresse för deras produkter.   

Vi frågade vad våra intervjupersoner ansåg om andra aktiviteter på sidor där fansen kan delta eller påverka. 

Ung man 2 menade att det var individuellt för varje tjänst och produkt, men att det är positivt så länge 

företagen lyssnar på önskningar och åsikter. Dock fanns tvivel på att alla företag håller de vinster som ut-

lovats. Intervjupersonen i fråga hade heller aldrig deltagit i en sådan tävling.  
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Ung man 1 tyckte att företagen kunde väcka det intresse som inte redan fanns hos kunden, genom tävling-

ar eller liknande. Ung man 2, den passiva Facebookanvändaren, skiljde sig från övriga intervjupersoner 

och valde besök på hemsidan framför ett besök på företagets Facebooksida. Han var heller inte i ett behov 

av interaktion, då han tidigare i intervjun uttalade sig om ointresset av övriga användares kommentarer på 

Facebook. 

6.5 Anpassa 

Att känna den tänkbara användaren och erbjuda relevant info som engagerar DEN kunden. 

 

Ung kvinna 1 använde Facebook för att ta del av produktsortiment och för att titta på bilder som visar hur 

kläderna sitter. Hon hade aldrig deltagit i en tävling då hon själv inte tycker att det är kul men hon tycker 

att det är bra att möjligheten finns. Hon skulle däremot vara intresserad av att delta i aktiviteter som hon 

finner mer intressanta, till exempel att vara med och påverka utvecklingen av en produkt.  

 

Ung kvinna 1 ansåg sig vara passiv Facebookanvändare och tyckte inte att det var nödvändigt med konti-

nuerliga uppdateringar från företagens sida. Enligt henne var interaktionen inte av stor vikt, utan enstaka 

bilder på produkter som är relativt uppdaterade var tillräckligt. Hon uttryckte dock en vilja att bli sedd av 

företaget. 

 

Ung man 1 ansåg att det är väldigt viktigt med rörelse på företagssidor. Ett bevis på att aktivitet leder till 

ett ökat intresse, menade han. Ung kvinna 2 använde Facebook för att få information om produktsorti-

mentet. Hon var intresserad av nya lanseringar och evenemang, alltså färsk information om det allra senas-

te som händer hos företaget. Men hon uttryckte besvikelse över att många företag inte anpassar informa-

tionen tillräckligt. Kvinnan var även missnöjd med företagens bemötande gentemot henne. Hennes frågor 

och intresse för produkterna resulterade enbart i korta och oengagerade svar från företagens sida, varför 

de borde anpassa sin aktivitet på Facebook bättre. 

 

6.6 Relationer 

Ingen av våra intervjupersoner hade upplevt att företag använt sig av berättelser i sin framställning på Fa-

cebook. Ung kvinna 5 kunde relatera till kommentarer från andra användare, och upplevde snarare en re-

lation med dem än med företaget. Ett företags uppdateringar på Facebooksidan upplevs mer som infor-

mation snarare än relation.  

6.7 Klar identitet 

Ung kvinna 2 upplevde en skillnad mellan hur företaget presenterade sig på Facebook jämfört med andra 

medier. Hon ansåg att de framstår som mer seriösa på Facebook eftersom det inte enbart går ut på att 
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sälja en produkt, utan man kan ta del av information och i vissa fall även söka jobb. Ung kvinna 3 ansåg 

däremot att företag känns mindre seriösa på Facebook, på grund av att innehållet blandas med användar-

genererat innehåll.   

6.8 Varumärkesvärde 

Varumärkesvärde är de tillgångar som är kopplade till ett varumärke. Dessa leder till att kunden upplever ett ökat värde 

av en produkt eller ett företag. 

 

Då flera företag lägger ut bilder på produkter på sina Facebooksidor, undrade vi vad våra intervjupersoner 

ansåg angående dessa bilder. Ung man 1 var positivt till detta, men ansåg inte att det gav en rättvis bild av 

de verkliga produkterna. Liknade åsikt hade ung kvinna 3, som även hon ställde sig positiv till att företa-

gen ändå lade upp bilder men även hon påpekade att bilderna oftast inte stämmer med verkligheten “Nej, 

kläderna är alltid på modeller och man kan retuschera hur mycket som helst”, menade hon.  

Ung kvinna 2 kommenterade även hon att det endast bara är någon enstaka produkt som stämmer över-

ens med verkligheten. De båda menade att huvudsaken var möjligheten att se hur produkterna ser ut. 

 

6.9 Märkeskänslighet 

När ett starkt engagemang är etablerat för produktkategorin i helhet, är nästa steg att få kunden mer medveten om företagets 

specifika varumärke.  

 

Vi frågade våra intervjupersoner om de ansåg att andras kommentarer på företagens Facebooksidor hade 

någon betydelse och om dessa kommentarer kunde få dem att ändra åsikt kring till exempel en produkt. 

Ung kvinna 1 menade att så var fallet men att det samtidigt är så olika vad alla kan säga om en och samma 

produkt. Kvinnan hade varit med om de gånger då hon hade ändrat åsikt om en produkt på grund av de 

negativa kommentarer hon läste kring denna. Negativa kommentarer leder till en negativ inställning, i syn-

nerhet då det kommer till dyrare produkter menade hon. 

Ung kvinna 2 beskrev vad en negativ kommentar på Facebook kunde leda till. Negativa uttalanden om 

produkter kan leda till att kunderna söker vidare information om den specifika produkten, exempelvis via 

sökmotorn Google. Kunden samlar på sig olika uppfattningar om företaget och produkten och beslutar 

om köpet efter dessa. Ung kvinna 3 hade andra åsikter kring detta och menade att hennes köp inte avgjor-

des beroende på övriga kunders kommentarer. Kvinnan hade aldrig ändrat den egna åsikten kring en pro-

dukt eller ett företag efter att ha läst kommentarer om dem. Detsamma gällde för Ung man 2 liksom Ung 

man 1. Ung man 2 menade att företagen kan undvika sådana fall genom att se till att det finns tillräckligt 

med information om produkterna. Ung man 1 brukade inte läsa kommentarer angående en produkt på 

företagets sida, utan berättade att de kommentarer han läste var sådana som han fann på andra Faceboo-
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kanvändares sidor. Flera av våra intervjupersoner ansåg att vikten av kommentarer blir större ju dyrare 

produkter det handlar om. Ung man 1 menade även att det inte finns tillräckligt med utrymme på Facebo-

ok för längre kommentarer. Man förväntas inflika med kortare åsikter kring något, inte några längre utta-

landen. Är det diskussioner man söker borde man leta sig till olika forum om ämnet i fråga.  

6.10 Märkeskännedom 

Märkeskännedom hänvisar till hur stark närvaro varumärket har i kundens medvetande.  

 

Vi frågade intervjupersonerna om de någon gång besökt en företagssida på Facebook som de inte visste 

om innan och om sidan i så fall hade väckt ett intresse för företaget. 

 

Ung kvinna 1 hade själv letat sig fram till en specifik sida av eget intresse. Dock hade inte hennes intresse 

ökat efter att ha sett företaget på Facebook. Ung kvinna 3, som tidigare i intervjun visat ett stort intresse 

och stor lojalitet för vissa märken, kunde intyga att hennes intresse ökat efter besöken på företagens Face-

booksidor. Ung man 1 hade genom en kompis fått ett tips om ett företag som han inte kände till sedan 

innan. Detta fick honom att besöka deras företagssida på Facebook, dock hade mannen sedan länge ett 

stort intresse för andra produkter inom samma kategori. Hans intresse för detta företag hade i samband 

med besöket ökat. Ung kvinna 2 hade även hon sökt upp företag på Facebook som intresserade henne 

men som hon aldrig hade hört talas om innan. En relation till en viss kategori ökar chanserna till att själv 

leta upp företag eller produkter man inte hört talas om tidigare. Kvinnan hade även kommenterat och an-

vänt applikationen gilla för inlägg på sidan i fråga.  

 

6.11 Märkesassociationer 

Märkesassociationer är då kunden förknippar märkesprodukten med vissa värden, som får produkten att framstå som mer 

attraktiv.  

 

Vi frågade våra intervjupersoner om skillnaden mellan att se ett favoritmärke exponerat på Facebook i 

jämförelse med övrig media, som tv eller tidning. Ung kvinna 1 beskrev en känsla av overklighet med att 

se ett företag på Facebook. Enligt kvinnan kändes det mer realistiskt och trovärdigt att se företaget expo-

nerat på en reklampelare på stan. Dock kunde hon inte svara på varför hon hade dessa känslor. Även Ung 

kvinna 3 menade att det kändes mindre seriöst med marknadsföring på Facebook. Produkterna visas an-

norlunda i andra medier, med hjälp av modeller med mera. På Facebook syns vanliga människor med pro-

dukterna eller enbart bilder på produkten. Liksom kvinnan tyckte Ung man 1 att Facebook är för vardag-

ligt för seriös marknadsföring inom vissa områden. Ibland vill man nå den direkta företagskällan för in-

formation. Ofta finner man istället sidor som skapats av fans till dessa och tvingas då söka information på 

andra håll. Ung man 2 ansåg att det inte borde vara någon skillnad mellan Facebook och övrig media, om 
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företagen har presenterat sig rätt. Ung kvinna 4 i sin tur upplevde att exponeringen överensstämmer helt. 

7 Sammanfattning 

Nedan ges en sammanfattning på de områden där fokus hamnade utifrån intervjuerna. 

Många av intervjupersonerna ställde sig positiva till företagens engagemang på Facebook, och de kunde 

tänka sig att vara med i de tävlingar som anordnas. För att ställa upp ville dock majoriteten att tävlingarna 

eller eventen skulle komma från specifika märken man kände till sedan tidigare. Det finns de märken in-

tervjupersonerna känner extra lojalitet gentemot och som finns i bakhuvudet vid de olika produktval kun-

den gör. Att synas i sociala medier är alltså inget företag bör göra istället för den övriga marknadsföringen, 

utan som ett komplement till denna. Likaså visade intervjuerna att det fanns ett behov av att känna till 

företaget på ett eller annat sätt, innan publiken besöker företagssidan på Facebook. Dock är exempelvis 

tävlingar ett bra sätt att locka nya potentiella kunder till företaget. 

 

Det framgick att företagens fokus på kunden låg mer åt de potentiella kundernas håll, än de lojala kunder-

na. När företag lägger ut bilder på nya produkter, bjuder in till olika events med mera, och lägger mindre 

fokus på det interagerande området, tenderar publiken att tappa intresset. Kanske söker lojala kunder mer 

interaktion på Facebooksidan för att stanna som kund hos det specifika företaget? Det är nödvändigt att 

företagen blir mer som kunderna de försöker förstå, för att kunna starta en konversation. Att finnas i soci-

ala medier kräver att det också finns tid att ägna detta. Facebookanvändaren behöver information som är 

anpassad för hennes intressen för att vara motiverad att delta. Aktiva liksom passiva användare måste få ut 

något av att besöka företagen på Facebook. Intervjupersonerna visade dock en förståelse för ett större 

sammanhang. Olika användare vill ha olika aktiviteter från företag. De kräver inte att företag endast skall 

vara anpassade för en typ av besökare, för att vara positivt inställd till dem.  

Trots att våra intervjupersoner är medvetna om att de troligtvis inte möts av rättvisa bilder på företagens 

sidor är det inte avgörande för att ett intresse av att köpa en produkt ska finnas. Istället söker intervjuper-

sonerna efter kommentarer kring produkterna. Ett första steg mot att skapa genuin märkeslojalitet är att 

företaget lyckas väcka ett engagemang för den typ av produkt som man vill marknadsföra. 

Det fanns ett intresse i att delta vid olika typer av evenemang anordnade av företagen. Det framgick i in-

tervjun att man ville känna sig speciell som kund. Informationen som går ut ska rikta sig till dig som kund 

och inbjudan till att medverka i olika typer av arrangemang ska rikta sig till dig personligen.  
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8 Diskussion 

Lojala kunder kan komma i kläm i företagens skapande av märkeslojalitet i sociala medier. Det beror på att 

företagen lätt fokuserar på att locka nya kunder snarare än att anstränga sig för att behålla de redan befint-

liga kunderna. Men kanske söker de redan lojala kunderna mer interaktion på sidan, än nya kunder? 

Då ett företag inte ger respons på kunders frågor kring produkter, skapas ett visst ointresse hos kunden. 

Detta kan även utvecklas till en negativ bild av hela företaget. I slutändan är det kunden som håller sidan 

levande. Ung kvinna 1 menade att det är just samspelet mellan företaget och kunderna som gör sidan in-

tressant. Kanske är det inte säljaren som borde ansvara för den värdeskapande processen. Enligt Tzokas 

och Saren är det utifrån dialogen som värde skapas, men enligt deras teori är det enbart konsumenten som 

driver dialogen. 

Marknadskommunikation i sociala medier fungerar som en relation mellan företag och kund. Det som 

eftersöks skall finnas tillgängligt, men när kunden själv vill. Företag måste anpassa sig efter det utbud som 

redan finns och differentiera sig för att inte försvinna in i mängden. Företaget och kunden skall fungera 

som ett team som skall genomföra något tillsammans.  

Wikström menar att säljaren inte bär ansvaret i värdeskapande. Det är snarare säljarens uppgift att forma 

ett system, som konsumenten i sin tur kan skapa sitt eget värde utifrån. 

Frågan är hur mycket övriga kunders kommentarer egentligen påverkar konsumenter i de sociala medier-

na. Om konsumenterna inte får svar på de frågor som ställs kring produkter, byggs en egen bild upp av 

varumärket utifrån vad andra människor har kommenterat kring varan.   

 

Ung kvinna 1 liksom ung kvinna 4 och ung kvinna 2 hade ändrat åsikt om en produkt efter att ha läst 

kommentarer på Facebook. Ung kvinna 2 påpekade att hon brukade söka information om huruvida 

kommentarerna hon läst på Facebook stämmer. Hon sökte information och recensioner om produkten på 

sökmotorer som Google. Hon ville alltså skapa en egen uppfattning, trots att hon hade tillgång till övriga 

kommentarer. Dock var hon den enda av våra intervjupersoner som gjorde på det här sättet. Ung kvinna 2 

ställde sig negativ till företag som inte svarade på hennes frågor lika utförligt som hon önskade. Ung man 

1 hade även han påverkats och ändrat åsikt om produkter efter att ha läst kommentarer, men han hade läst 

kommentarerna på forum och alltså inte på Facebook. Han menade dock att han enbart lägger ner tid på 

att leta detaljerad information då det gäller dyrare produkter.  
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Ung kvinna 3 och ung man 2 ansåg till exempel inte att andras kommentarer spelade någon roll då de själ-

va skapade sina egna uppfattningar om produkter. Dock påpekade ung man 2 att han tyckte att det var 

viktigt att kunna läsa andras kommentarer om det gällde ett okänt företag. Så han skapar sin åsikt kring 

okända företag genom att läsa just andras kommentarer och de spelar då en avgörande roll. 

För att nå ut till kunder måste företag visa att de tillhandahåller produkter som kan vara av värde. Att detta 

värde inte är av ekonomisk sort, utan exempelvis emotionell, försvårar arbetet med att lyckas tilltala en 

större massa. Kunder har olika syn på vad som är viktigt, liksom vad var och en värdesätter. Hur värderar 

man självkänsla och lycka som en gemensam nämnare för en hel målgrupp? 

Kanske är risken med ett system där konsumenterna får skapa sitt eget värde, att företaget sänks av kon-

sumenterna genom negativa kommentarer eller rykten som skrivs. Diskussioner på forum, men i första 

hand Facebook-kommentarer, verkar påverka en hel del. Dock var som sagt inte just våra intervjupersoner 

eniga om betydelsen av detta. De kunder som inte är intresserade av den interaktivitet Facebook erbjuder 

söker sig, utifrån våra intervjuer, istället till hemsidor eller sökmotorer i hopp om att finna information 

eller åsikter kring företaget eller deras produkter. Samtliga av intervjupersonerna kunde dock tänka sig del-

ta för att hjälpa företag att utveckla till exempel en produkt, om de fick förfrågan och hade ett visst intres-

se för produkten. Intervjuerna visade även att företagen måste jobba hårt för att aktivera den passiva Fa-

cebookanvändaren. Fokus har flyttats från varan till människan och användandet. Att lämna ifrån sig en 

vara är inte lika med att ansvaret upphör och affären är avslutad, då värdet snarare skall synas på de som i 

slutändan nyttjar specifik vara. 

 Intervjupersonerna som inte var engagerade i tävlingar och liknande var inte helt främmande för det, om 

det fick någon form av personlig inbjudan från företag de hade någon typ av relation till. Kanske har före-

tagen en syn på hur man når sin målgrupp på Facebook, och de faktiska användarna en annan? Något som 

framgick i intervjuerna var att man ville känna sig speciell som kund. Liksom många av intervjupersonerna 

så vill kunden bli visad ett intresse för. För att kunna bibehålla sitt intresse som kund för företaget och 

dess produkter, vill kunden att företaget visar detsamma för dem. Intervjun kring området anpassa, visade 

att man som kund vill känna sig speciell och utvald. Informationen som går ut från företagen ska vara rik-

tade till dig personligen, och inte gå ut som något allmänt. Företagen vill i sin tur nå ut till sina kunder, 

varför de måste utgå från dem för att veta vad som värdesätts. 

 Det fanns en medvetenhet bland våra intervjupersoner om att Facebook är ett verktyg för företag att 

marknadsföra sig med. Det fanns även en misstänksamhet mot företagen. Ung kvinna 1 uttryckte ovisshet 

mot om produktbilder stämmer med verkligheten. Ung kvinna 3 menade, med hänvisning till hur modefö-

retagen presenterar sina produkter, att kläderna alltid visas på modeller och där finns möjlighet att retu-

schera. I intervjun kom det fram att publiken fokuserar på produkterna företagen visar och bortser från 

det faktum att de tror att bilderna inte stämmer överens med verkligheten.  
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Konsumenters intresse för ett företag kan öka om man besöker deras företagssida, dock skiljde det sig hur 

våra intervjupersoner hade kommit fram till respektive sida. Ett exempel som togs upp var forum. På fo-

rum har användarna möjligheten att sprida information om företag och produkter och kan uppmana övri-

ga att besöka nya företagssidor. Ung man 1 vände han sig snarare till forum om han ville diskutera pro-

dukter. Våra intervjupersoner visade på ett intresse för att delta i olika typer av evenemang anordnade av 

företag. Dock bör informationen som går ut rikta sig till kunden direkt och inbjudan till att medverka i 

olika typer av arrangemang ska rikta sig till kunden personligen. 

 

Olika åsikter framkom huruvida företagen kontinuerligt borde uppdatera Facebooksidan. Skillnader i åsik-

ter berodde på om användaren var aktiv eller passiv, potentiell eller säker kund samt om det gällde pro-

dukter där kunden kände stor lojalitet. För ett fungerande samarbetet mellan företag och publik i sociala 

medier krävs tid. Företagen bör lyssna in sig på vad publiken söker. I slutändan ska ett engagemang finnas 

hos publiken som är tillräckligt för att hålla sidan aktiv. 

 

Förr i tiden var värde något mätbart kopplat till ekonomi, vad kunden var villig att betala för en vara. Ett 

företag stod för produktionen och en kund för konsumtionen. Då vi idag inte enbart associerar värde med 

ekonomiska aspekter, blir det inte bara svårare att mäta utan även svårare att nå sin publik.  

 Säg något intressant. 
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9 Förslag på vidare forskning 

De tankar som väcks kring ämnet marknadskommunikation i sociala medier är, på längre sikt, främst inom 

området värdeskapande. Hur skapas emotionellt värde och vem skapar det? För det är trots allt det som ef-

tersöks i de sociala medierna. Samspelet, dialogen och relationen.  

 

I vår forskning vill vi öppna dörrar för ett annat tänk vad gäller kommunikation i sociala medier.  Intres-

sant att forskare vidare kring är hur företag kan arbeta för att nå kunder ur denna aspekt. Att lägga eko-

nomiskt värdeskapande åt sidan och försöka finna lösningar på att värdet sker först i kundens händer.  

I övrig finns alltid intresse för vidareforskning kring kommunikation på internet. Hur bör man arbeta för 

att kunna möta alla kunder på bästa sätt, samt kunna få de passiva användarna till aktiva? Hur når man ut 

till alla olika typer av användare med ett budskap? 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Ung kvinna 1 

- Har du någon gång besökt en företagssida på Facebook? 

- Ja 

- Hur ofta brukar du göra det? 

- Inte ofta, jag har nog bara gjort det två gånger. 

- Ok, kommer du ihåg varför du gick in på dessa sidor? 

- Jag ville se lite av deras nya kollektion 

- Vad tyckte du om sidan? 

- Jo, den var bra 

- Minns du mer exakt vad det var som du tyckte var bra? 

- Man kan titta på bilder som visar hur kläderna sitter på människor 

- Kan du berätta lite om hur du kom fram till den sidan? Alltså hur du sökte dig till sidan? 

- Jag sökte bara på H&M på Facebook, och kom in den vägen. 

- Okej, så det var du själv som sökte dig dit? 

- Ja 

- Är du ett fan av något företag? 

- Nej 

- Varför inte? 



 

 

- Nej, jag har bara inte blivit det 

- Är du inte intresserad av det kanske? 

- Nej 

- Har du någon gång deltagit i någon tävling på Facebook? 

- Nej, det har jag nog inte 

- Vad  tycker du om att företag anordnar tävlingar på Facebook? 

- Jo, det är väl bra att det finns, för dom som tycker att det är kul 

- Om ett företag bjuder in dig till att kommentera eller vara med att utveckla en produkt, skulle du då 

kunna tänka dig att göra detta? 

- Ja 

- Har du någon gång kommenterat på en företagssida? 

- Nej 

- Om du hade gjort det, till exempel ställt en fråga eller klagat på någonting, och företaget inte svarade dig, 

hur hade du uppfattat företaget då? 

- Negativt. Hela min bild av företaget i stort hade blivit negativ. 

- Vad är det som avgör att du ska besöka en företagssida? Alltså vad är det som krävs för att du ska tycka 

att det är intressant och klicka dig dit? 

- Först och främst att de har fina och bra produkter. Sen är det också viktigt för mig att jag känner till fö-

retaget sen innan, och att det inte är något företag som jag aldrig har hört talas om. 

- Har du testat någon gång att besöka en företagssida vars företag du inte hört talas om innan? 

- Ja, det har jag nog säkert gjort. 

- Mm..kommer du ihåg hur du tog dig dit? Blev du tipsad av någon eller letade du upp sidan själv? 



 

 

- Nej jag tror att jag letade upp det själv. 

- Ok. Efter att ha sett ett företags sida på Facebook, har ditt intresse för ett visst företag någon gång ökat 

då? Om vi exempelvis säger att du var lite intresserad av ett visst märke, och sedan besökte deras Facebo-

oksida och blev mer intresserad än tidigare? 

- Nej, för mig spelar det ingen roll att de finns på Facebook. 

- Hur viktigt är det för dig att det finns möjlighet att kommentera på de bilder som företag lägger ut på 

sina produkter? 

- Det är bra. Så man kan se vad andra folk tycker. 

- Så det är viktigt för dig att kunna se vad andra tycker? 

- Ja, det är bra. Om det handlar om en produkt som jag aldrig har provat så kan man se vad andra tycker 

om den som redan har provat den. 

- Har du något varumärke som du känner extra starkt för? 

- Naaee… det tror jag inte. 

- Hur skulle det se ut om du skulle jämföra ett av dina favoritmärken som syns på Facebook med om du 

ser det på TV eller i tidningen? 

- Jag får en känsla av att det är lite overkligt att se ett företag på Facebook. Det känns mer verkligt om 

man ser en vanlig reklampelare på stan till exempel. 

- Kan du förklara lite mer? 

- Det känns mer seriöst om man ser det på andra ställen, än om man ser det på Facebbok, fast jag vet inte 

varför jag känner så. 

- Hur viktigt är det för dig att ett företag som har en Facebooksida uppdaterar den kontinuerligt? Att det 

alltid är någon som skriver, lägger upp bilder på nya produkter och håller sidan levande? 

- Ja, det är ju bra om de gör det. Men jag är nog mer passiv av mig i det läget. Finns det lite bilder att titta 

på så är jag nöjd. Jag känner inte ett behov av att de måste hålla sidan levande hela tiden. 

- Hur viktigt är det att företagen interagerar med kunderna på företagssidan? 



 

 

- Jo, men det är ju bra om de visar intresse för mig och mina frågor. Då blir jag också mer intresserad. 

- Brukar dina vänner gå in på företagssidor? 

- Det vet jag inte. 

- Eller medverka i tävlingar på Facebook? 

- Jo, de är ju med och tävlar om mobiltelefoner och sådana saker. 

- Ok. Har du någon gång skrivit om ett företag i din uppdatering? 

- Nej 

Har du lagt upp bilder, tipsat om event eller på annat sätt spridit information om ett företag på  din Face-

booksida? 

- Nej 

- Varför inte? 

- Det vet jag inte. Har inte blivit så bara. 

- Vad tycker du om att företagen lägger upp bilder på sina produkter på företagssidan? 

- Jo, det är bra. 

- Varför? 

- Så man kan få reda på vad som finns. 

- Tror du att bilderna ger en rättvis bild av den verkliga produkten? 

- Nej, det vet man ju inte. 

- Har du någon gång läst en kommentar om en produkt där någon har gett sin åsikt om någonting? 

- Ja, det har jag 

- Har du själv skrivit kommentarer om produkter? 



 

 

- Nej, det har jag inte. 

- Brukar du titta på vad andra har kommenterat innan du bestämmer dig för att köpa en produkt? 

- Ja, det gör jag. 

- Betyder andras kommentarer mycket för dig i detta fallet? 

- Ja, det gör det absolut. Men det är samtidigt så olika vad alla kan säga om en och samma produkt. 

- Har andras kommentarer fått dig att ändra uppfattning om en produkt som du kanske gillade innan du 

läste? 

- Ja, det har absolut hänt. 

- Varför tror att det blev så? 

- Om man bara ser negativa kommentarer om en produkt så blir man ju negativt inställd till den produk-

ten själv också. Särskilt om det handlar om en lite dyrare produkt.   

Bilaga 2 

 

Ung kvinna 2 

 

-Kan du berätta lite om ditt vardagliga användande av facebook, alltså hur du gör en vanlig dag när du går 

in på facebook? Vad är det första du tittar på och sådana saker? 

 

-Det första jag tittar på när jag går in på facebook är statusuppdateringar som mina vänner har lagt upp 

och så vidare. Och så brukar de lägga upp nya bilder, då så brukar jag gå in och kolla på vad för bilder som 

de lagt upp. Då så brukar jag kommentera och klicka på gilla. Det är det första jag går in och kollar på. 

 

-Vad har du för erfarenhet av företag på facebook? Alltså brukar du kolla in olika företag kanske något 

klädesföretag du tycker om eller någonting sådant? 

 

-Ja, jag brukar kolla in oftast så här kosmetikföretag då i facebook och då är det ju att kolla om de har lagt 

in något nytt då som kanske lanseras nu alltså vart man kan köpa det på butikerna. Och då så brukar jag 

också kolla om de har några evenemang på facebook då eller andra ställen, vilka orter och det. 

 

-Om de har tävlingar och sånt, är du med i det ofta då eller? 



 

 

 

-Nej, utan det är för många som är med så jag tror inte jag kommer vinna i tävlingen 

 

-Vilka sidor brukar du oftast besöka, företagssidor. Har du några favoriter? 

 

-Ja, det är Ori flame och så Lóreal. Det är dem två jag oftast brukar gå in och kolla, vad dem har för eve-

nemang oh andra saker och så. 

 

-Du nämnde att du går in via kompisar och så, eller går du direkt in på företagssidan eller går du genom 

kompisar, genom länkar och sådant. Eller hur hittar du företagssidorna? 

 

-Alltså företaget genom hemsidan 

 

-Du söker in direkt själv 

 

-Och sen så klickar man på gilla och så har de ju så här uppdateringar. Ibland är det något nytt och då kan 

man ju se det i statusuppdateringen. 

 

-Som hamnar på din sida då? 

 

-Mmm. 

 

-Hur ofta besöker du de här kosmetiksidorna? 

 

-Ungefär en gång per vecka. 

 

-Du nämnde att du brukar klicka på gilla-funktionen, är du ett fan av något företag? 

 

 -Ja jag är fan av många företag. Jag gillar många sådana här kosmetikföretag och sen sådana här designfö-

retag och så, så man kan säga att det är lite blandat. Jag klickar på gilla och jag tycker om det då. 

 

-Vad vinner du som användare av att gilla ett företag? Vad är det som är så bra med att vara ett fan? 

 

-Det har jag ingen aning om? 

 

-Är det att det kommer upp i dina statusuppdateringar så att du ser dem ofta eller? 

 

-Ja man ser företaget oftare då och om något de lanserar något nytt, som kanske något nagellack som är 



 

 

nytt i Sverige. Då kan man ju gå och köpa det. Det är det som intresserar mig mest. 

 

-Vad tycker du är bra med till exempl Orial flames facebooksida? Vad tycker du är spännande med deras 

facebooksida? 

 

-Ja då kan jag säga makeup som de lagt upp då, vart någonstans/när det kom ut och vad som är nytt med 

det och så vidare och så vad det innehåller. Det är det som mest intresserar mig då. 

 

- Är det nyheterna och informationen kring produkterna de säljer då? 

 

-Ja. 

 

-Är det någonting som du saknar från sidorna? Något som du känner att det här borde de ha på sidan? 

Det skulle vara kul för mig som användare att se på sidan? 

 

-Ja internationellt då, vart de lanserar vissa produkter. Som Lóreal det finns ju över hela världen så det kan 

ju vara så att de lanserar i vissa länder och i vissa länder finns det inte, då vore det bra om de skrev ut det, 

alltså vilka länder produkterna finns och så. Som ibland när man går på stan och så här och frågar efter en 

produkt och sen vet man ju inte vart man kan köpa det. 

 

-Mer utförlig information. 

 

-Tycker du att de har någon onödig information som de kunde ta bort? Så det skulle vara roligare för dig 

att kolla på sidan? 

 

-Ja det är ju mer det här med evenemang. Evenemang är ju bra men om det inte gäller en plats där man 

bor tycker jag inte att de ska skriva det men eftersom företagets sida gäller hela Sverige, så blir det ju svårt 

om de ska skriva vartenda evenemang och så. Som vilken ort och så vidare. 

 

-Dina kompisar, brukar de vara inne på företagssidor? 

 

-Ja jag känner några som är med i företag men då är det mer att de försökt hitta något jobb och så. Att de 

tar kontakt med dem då via facebook och ringer upp dem då eftersom det står ju telefonnummer och 

adress och så vart man kan nå dem. Så man kan säga att de som är nyutexaminerade från högskolan nu, 

dem tar ju kontakt med företag via facebook. 

 

-Du var inte med i tävlingar på facebook men vet du om dina kompisar är med i tävlingar? 

 



 

 

-Nej det är inget för dem, för de säger att när de går in på företag, då är det mer för att de vill söka jobb 

och hitta något som passar dem då. 

 

-De är inte där för nöjes skull? 

 

-Nej. 

 

-Varför tror du att företag väljer att ha sådana här sidor på facebook? 

 

-Jag tror att de vill marknadsföra sitt företag och att det kanske hittar fler  folk som är intresserade av delta 

eller söka jobb på deras företag. Det är vad jag tror i alla fall. 

 

-Vad tror du att den generella anledningen att folk går in på företagens sidor på facebook? 

 

-Det kan ju vara för att de är intresserade av företagen och att de kanske vill söka jobb eller ta reda på mer 

om det företaget. Sen kan de ju söka jobb när de är färdigutexaminerade vad dem nu gör. 

 

-Varför tror du att företagen väljer att ha tävlingar och sådant på sina sidor? Det är ju ofta att man kan gå 

in och vinna saker och så, varför tror du att de gör så? 

 

-Oftast så tjänar de väl pengar när de anordnar tävlingar och sånt, det är vad jag tror men jag har inte så 

mycket erfarenhet. 

 

-Tror du att de tjänar några pengar på att ha själva sidan på facebook? 

 

-Ja, det tror jag även om företaget antagligen behöver betala lite till facebook. Så de kan lägga upp sin 

hemsida och marknadsföra sig och när man kan ta kontakt med dem på facebook så tjänar de ju på det. 

Det är vad jag tror i alla fall. 

 

-Vad tror du att de tjänar på med en facebooksida. Då menar jag inte pengar utan mer populäritet och 

sådana saker 

 

-Då tror jag mer att dem vill att så många som möjligt känner till deras företag så att dem kan bli större då. 

Som IKEA då som finns över hela världen de fortsätter ju ändå att marknadsföra sig. 

 

-Hur ofta tycker du att företagssidor på facebook bör uppdateras? Att de skriver nya saker och är aktiva 

för att du ska känna att de riktar sig till dig? 

 



 

 

-Jag tycker  att två gånger i veckan räcker ju. Man kan ju inte alltid ha nyheter så två gånger i veckan så kan 

man ju skriva något nytt om deras företag och så vidare. 

 

-Om ett företag är väldigt dåliga på att uppdatera sig och skriva nya saker, hur skulle du uppleva det? Allt-

så om de nu har en facebooksida men inte är aktiva.  

 

-Ja då tröttnar man ju på det företaget och låter det vara. Sen går man aldrig in på deras företag på facebo-

ok då. 

 

-Hur viktigt är det för dig att företaget pratar med dig som kund? Alltså hur viktigt är det att de pratar med 

dig och svarar dig? 

 

-Ja alltså helst vill jag att de svarar väldigt utförligt. Ibland när man frågar något så svarar de bara väldigt 

kort och då vet man inte så mycket om det. Så det vore bra om de svarade utförligt om jag till exempel 

skulle fråga dem något. 

 

-Är det viktigt att företagen ger svar på sin sida? Att de svarar på frågor och så. 

 

-Ja jag tycker det i alla fall. För om man går in på deras hemsida så tror jag inte att de har tid att svara på 

frågorna, så facebook är ju det enda sättet att få dem att förstå och svara på frågorna. Vad har de annars 

facebook till? 

 

-Vad tycker du om hela konceptet att ha tävlingar? Även om du sjölv inte vill vara med och delta i dem. 

Tycker du att det är bra att företagen lägger tid på att skapa sådana? 

 

-Det beror på vilket företag. Om det är såhär stora företag som Lóreal så tror jag att det är många tjejer 

som vill vara med. Men det är oftast fler ungdomar som är med då. Medan vi som är 25 plus tror jag inte 

är med. 

 

-Bidrar det till att det blir en bättre sida när sådant är med? Eller skulle man kunna skippa det helt och hål-

let? 

 

-Jag tror att de gör det för nöjes skull för att få så mycket folk som möjligt att märka deras företag. Det är 

därför de gör sådana här tävlingar för andra. Det är bra marknadsföring för dem. Det är så de tänker så att 

tävlingar är ju bra. 

 

-Har du någon gång varit med i en tävling? 

 



 

 

-Jag testade någon gång när jag var liten men då var det någon leksaksgrej då och det gick inte så bra. Så 

jag skippar det helt. 

 

-Men andra saker förutom tävlingar? Ibland har de ju att man kan vara med, som till exempel om Lóreal 

hade skrivit att du kan vara med och utforma en ny mascara eller vara med och utforma en ny burk av 

någonting. Hade du velat göra det då? 

 

-Ja om det ska vara såhär design så skule jag vara med eftersom jag gillar att vara med och designa saker. 

Så jag skulle vara med och delta om de skulle fråga. 

 

-Tycker du att det är bra att man kan läsa vad andra har skrivit på sidor? Att alla kommentarer står kvar så 

att man kan se vad folk pratat om. 

 

-Ja jag tycker att det är jättebra, då får man ju reda på vad dem tycker och tänker. Om någon då skrivit 

något bra så är det många som kan klicka gilla och så kan man ju skriva underkommentarer och skriva att 

det är bra och så vidare. Alltså jag tycker det är jättebra. Men så ibland så kan man ju skriva något dåligt, 

då får man massor av kommentarer då är det också bra för då vet man att man inte ska skriva så tills nästa 

gång. Alltså det finns ju massor av människor som kanske skriver statusuppdateringar, något dåligt och då 

ringer de upp en och frågar varför skrev du så här? 

 

-Har du skrivit någon kommentar inne på en företagssida någon gång? 

 

-Ja då är det ju mer andra personer som skrivit som jag kommenterar men jag har inte kommenterat före-

tagen utan det är mer andra människor som skrivit något, då kommenterar jag det. 

 

-Du har inte skrivit någon kommenter på någon produkt eller så hos företaget? 

 

-Nej. 

 

-Har du ställt någon fråga till ett företag? 

 

-Ja det var rätt länge sen, jag minns inte när men jag tror det var för ett år sedan som jag ställde en fråga. 

Men då fick jag ett väldigt kort svar och inget utförligt svar. 

 

-Om du hade ställt en fråga och de inte hade svara över huvud taget, skulle det ändra din bild av företaget? 

Skulle det påverka vad du tycker om det? 

 

-Då förstår jag ju att de har mycket att göra i företaget då kanske de inte har tid att svara på mina kom-



 

 

mentarer. Om det är  en väldigt nödvändig fråga så ringer jag heller upp och frågar dem. 

 

-Om du ser att ganska många människor har ställt frågor eller klagat på någonting och företaget aldrig sva-

rar, att de bara låter det hänga i luften. Skulle det påverka din bild av företaget? 

 

-Ja det skulle det nog göra. För då skulle de ju inte vara så akiva och om de inte marknadsför sig så mycket 

skulle det ändra min bild av företaget. 

 

-Vad där det som avgör om du går in på en företagssida? Kan dem ha något speciellt på sin sida som lock-

ar dig eller beror det mer på att du redan hade ett intresse för företaget? 

 

-Oftast när jag går in på olika företag är det för att läsa innehållet, vad företaget handlar om och så vidare. 

Om det intresserar mig eller inte. Om det intresserar mig så klickar jag på gilla och kanske kommenterar 

andras kommentarer 

 

-Har du någon gång kommit in på en företagssida om ett företag som du inte kände till så väl innan. Har 

du upptäckt något nytt företag på Facebook? 

 

-Ja det finns några IT-företag och design-företag som jag aldrig hade hört talas om förut innan jag gick in 

på Facebook, som en grafisk designer och så står det såhär olika företag. Då går jag in och läser igenom 

och om det är något som intresserar mig klickar jag gilla och skriver kommentarer då. 

 

-Du kom dit genom att själv söka på saker som kan intressera dig? 

 

-Ja. 

 

-Har du hittat något företag och blivit mer intresserad av det? Utifrån vad som fanns på Facebooksidan. 

 

-Det var först Orial Flame som jag hade hört talas om sedan innan men nu är det mer att jag går in på fa-

cebooksidan och sedan blev jag medlem i deras hemsida. Det är kosmetikföretag som intresserar mig 

mest, som jag är aktiv i. 

 

-Är det många gånger som du har upptäckt ett företag på facebooksidan och sedan sökt dig vidare till de-

ras hemsida? 

 

-Det är så med olika högskoleprogram och sådant med. Man hör vänner som säger att det är bra på vissa 

program och då klickar man sig vidare till facebook och kollar in och sedan vidare till deras hemsidor då. 

 



 

 

-Vad tycker du om att företag lägger upp bilder på sina produkter? 

 

-Det är mer såhär bilder som man kan hitta på google, så de har inte tagit egna bilder utan tagit kopiera, 

klistra in från google. Det är ju egntligen inte så bra utan man ska ju egentligen ta egna bilder med kamera 

och sedan lägga upp det själv. 

 

-Bidrar bilder till att göra sidan bättre? Är det en bra funktion att ha det? 

 

-Ja det är jättebra funktion om de lägger upp bilder, då kanske man går in och kollar bilderna sen söker 

man sig vidare till deras hemsidor. 

 

-Tycker du att bilderna de lägger upp ger en bra bild av hur produkten ser ut i verkligheten? 

 

-Det stämmer överens med verkligheten men det är bara någon enstaka då. 

 

-Har du läst kommentarer där någon skrivit om antingen produkterna eller om företaget. Skrivit sin åsikt 

om det? 

 

-Ja det finns en del som kanske är jättenegativa om det företaget men så finns dem som är positiva också 

om det företaget så det varierar. Bilderna varierar också men det är inte så många som kommenterar på 

dem bilderna. 

 

-Har du någon gång skrivit kommentarer på antingen produkter eller företaget? Om en åsikt, vad du tyck-

er är bra eller dåligt. 

 

-Nej jag klickar mer på gilla och sen kan man ju förstå att jag gillar dem produkterna på deras hemsida. 

 

-Om du är intresserad av att köpa någon speciell vara, produkt eller så.brukar du gå in på facebook för att 

se om någon har skrivit något om det? 

 

 -Ja det är det första jag gör om jag vill köpa en produkt, då kollar jag vad andra som använt produkten 

tycker. Om de inte skrivit så mycket om det så söker jag vidare i google. Där googlar jag produkten och 

ser vad dem tycker om den. Särskilt optikerföretag som Synsam och Spaceservice, då vill man ju ta reda på 

vilka optikerföretag som är bra så då söer man ju in på google eller facebook. 

 

-Har någon annans kommentarer fått dig att ändra uppfattning om ett företag? 

 

-Ja det finns en del som skriver att det är dåligt, sen utförligt varför de tycker det. Då tar man reda på det 



 

 

via google också, då har man ju alla uppfattningar om det företaget. Då vågar man ju kanske inte gå dit om 

man vill köpa någonting. 

 

-Har du skrivit om ett företag i din egen uppdatering på din egen sida? 

 

-Ja det har hänt att jag skrivit uppdateringar. Att jag köpt har köpt det här och det är jättebra och var man 

kan köpa det. 

 

-Har du spridit information om företaget på din egen sida? Lagt upp någon bild eller tipsat om något 

event eller på något sätt spridit vidare nyheter från företaget? 

 

-Ja om det är en riktigt bra nyhet så har jag spridit det vidare. Lagt upp en länk och så kan andra gå in och 

kolla. Men då är det helst på engelska för då finns det ju internationella studenter som kan förstå det. 

 

-Vad är motivationen för att lägga upp sådana nyheter för företag? 

 

-Det är ju att hjälpa dem att marknadsföra deras företag och att de säljer någon bra produkt. Då vill man 

ju att andra ska köpa det och använda det. Tänk om någon använder en dålig produkt, då vill man ju vara 

en person som rekommenderar en bättre produkt som de kan använda. 

 

-Hur anser du att till exempel Lóreal framställs på facebooksidan i jämförelse med tv-reklam eller en tid-

ningsannons. Alltså hur gör de reklam för sig på sin facebooksida i jämförelse med andra medier? 

 

-Man kan ju säga att på tv då lägger de upp en produkt eller två. Men på Facebook kan de ju då uppdatera 

så fort någon produkt har lanserats medan på tv och andra medier då har de ju inte ens tid att göra såhär 

reklamklipp och designa såhär layout och lägga ut det på tidningsannonser. Så facebook är ju sättet att 

kunna marknadsföra direkt och lägga ut nyheterna på väldigt kort tid. 

 

-Tycker du på något sätt att bilden av företaget kan skilja sig. Att de har en identitet på tv och en annan i 

tidningsannonser och att det blir en annan identitet på Facebook? 

 

-Ja det kan man ju säga om de lägger upp det på facebook då kan de ju säga att det är mer seriöst än på tv 

reklam och annonser. Då kan man ju förstå att de vill marknadsföra sin produkt så att så många som möj-

ligt ska köpa det. Medan på facebook kan man gå in och söka jobb och så, så det kan ju vara seriösare. 

 

-Hur ofta går du in på dina favoritföretag? 

 

-Orial Flame är ett svenskt kosmetikföretag så där, så där går jag in 3 till 4 gånger i veckan.. 



 

 

 

-De företag som inte är dina favoriter, hur ofta besöker du deras facebooksidor? 

 

-Man kan säga att det IT-företaget som jag en gång klickade på gilla, har jag inte gått in på mer. Sen de 

andra kanske jag går in och kollar en gång per vecka, några en gång i månaden. 

 

-Om ett företag har mycket nyheter och så, går du in oftare då? 

 

-Ja om de skriver i Aftonbladet om företaget om något som är negativt, då vill man ju gå in och kolla om 

det stämmer det dem skriver. Då kommer det ju vara massor av kommentarer efter att de har lagts upp på 

Aftonbladet. Som MaxFactor, det var ju någon gång i Aftonbladet och sedan när man gick in på facebook 

var det ju jättemånga kommentarer med frågor. Då kunde de inte svara på frågorna. 

 

Bilaga 3 

 

Ung kvinna 3 

 

- Berätta om ditt vardagliga användande av Facebook. 

 

-Jag är jätteaktiv. Jag tittar på kompisars bilder, skriver meddelanden i kompisars loggar samt i företags 

loggar. 

 

-Beskriv vad du har för erfarenhet av företag på Facebook. (Besökt sida, deltagit i tävling etc.) 

 

-Jag gillar H&Ms facebooksida. Ehm, jag brukar titta på deras modenyheter och har deltagit i en tävling de 

anordnade. 

 

-Vilka sidor besöker du?  

-H&M, LaRedoute. 

 

-Nämn ett exempel på ett företag du har besökt på Facebook. (Företag) 

 

-H&M. 

-Hur kom du fram till sidan? (Länk, väg in till sidan…)  

 



 

 

-En kompis tipsade mig. 

 

-Hur ofta? 

 

-En gång i veckan kanske. 

 

-Vilka funktioner använder du? (tittar på bilder, statusuppdateringar, kommenterar etc.) 

 

-Bilder tittar jag på, jag kommenterar andras statusar.  

 

-Är du ett fan av något företag? 

 

-Ja. 

 

-Vad tycker du är bra med sidorna? 

 

-Informationen om kommande kollektioner intresserar mig. 

 

-Är det något du saknar med dessa sidor? 

 

-Inget jag kommer på. 

 

-Är det något du tycker inte behövs på sidan? 

 

-Det är mycket onödiga kommentarer från övriga fans, en del kunde rensas bort. 

 

-Brukar dina vänner gå in på företagssidor? Vara med i tävlingar, dylikt? 

 

-Ja hela tiden. 

 

-Varför tror du andra personer går in på företagssidor? 

 

-För att lära sig mer om företagen, kolla om man kan få något jobb, kolla in sortimentet. 

 

-Varför tror du företag har sidor på Facebook? 

 

-De når ut till mycket yngre personer. 

 



 

 

-Varför tror du företag har tävlingar osv. på sina Facebook- sidor? 

 

-För att locka ännu mer folk. 

 

-Hur tror du företag tjänar på att ha en Facebook- sida utöver den officiella (vanliga) hemsidan? 

 

-Vänner tipsar vänner och på det viset sprids ryktet. 

 

-Hur ofta tycker du att ett företag ska uppdatera sin Facebooksida? 

 

-En gång i veckan, minst. 

 

-Vad tycker du om ett företag som är aktivt på Facebook? 

 

-De är moderna och hänger med i teknologin. 

 

-Vad tycker du om ett företag som uppdaterar väldigt sällan? 

 

-Det känns inte som att de bryr sig lika mycket. 

 

-Hur viktigt är det för dig att företagen interagerar med kunderna som skriver på företagets Facebooksida? 

(Aktiv/passiv)  

 

-Mycket viktigt. Så att fansen känner sig uppskattade. 

 

-Förklara vad du tycker om konceptet att utlysa tävlingar genom Facebook- sidor? (t.ex tävling, kampanj) 

 

-Det når ut till mycket mer folk än om man hade gjort det någon annan stans. Typ som myspace. 

 

-Har du någon gång deltagit i en sådan tävling? 

 

-Ja. 

 

-Vad anser du om andra aktiviteter på sidor där du kan delta eller påverka? (frågor angående t.ex. förbätt-

ring av en produkt/tjänst)  

 

-Superviktigt, för att alla borde få göra sig hörd. 

 



 

 

-Skulle du kunna tänka dig att delta i någon sådan aktivitet? 

 

-Ja om det är något jag gillar. 

 

-Vad tycker du om möjligheten att kommentera? 

 

-Det är bra att det går men ibland kan jag tycka att folk överdriver lite. 

 

-Hur viktigt är det för dig att kunna läsa vad andra har kommenterat om ett företags produkter? 

 

-Om det är något som intresserar mig är det väl roligt annars känns det som slöseri med tid. 

 

-Har du någon gång kommenterat på en företagssida? 

 

-Nej. 

 

-Vad var det för typ av kommentar? (fråga, klagomål, övrig kommentar?)  

 

--  

 

-Fick du svar från företaget eller kommenterade någon annan din åsikt? 

 

--  

 

-Om du ställer en fråga/klagar på något och företaget inte svarar dig, vad skulle du tycka om det? 

 

-Det skulle väl irritera mig lite men det är väldigt många som vill ha svar. 

 

-Vad är det som avgör att du ska besöka en företagssida? (Intressanta erbjudanden, priset, känt varumärke, 

lättillgängligt etc.)  

 

-Intressanta erbjudanden och varumärken som jag känner igen. 

 

- Har du någon gång besökt en företagssida på Facebook som du inte kände till så väl innan? 

 

-Nej. 

-Hur kom du dit? (kompiskommentar, länk, annons etc.) 



 

 

 

-- 

 

-Har du blivit mer intresserad av något företag efter att ha sett deras Facebook- sida? 

 

-Mitt intresse för La Redoute ökade efter att ha besökt deras facebooksida. 

 

-Hur viktigt är det att det finns bra information om företagets produkter eller tjänster?  

 

-Superviktigt, det kan ju avgöra om jag vill köpa en produkt eller inte. 

 

-Vad tycker du om att företag lägger upp bilder på sina produkter på företagssidan?  

 

-Det är bra så man kan se hur deras produkter ser ut. 

 

-Tror du att de bilder som företagen lägger upp ger en rättvis bild av produkten? 

 

-Nej, kläderna är alltid på modeller och man kan retuschera hur mycket som helst. 

 

-Har du någonsin läst kommentarer där någon har gett sin åsikt om en produkt eller ett företag? Har du 

någonsin skrivit en kommentar om en produkt eller ett företag?  

 

-Ja. 

 

-Brukar du kolla vad andra har kommenterat om en vara innan du bestämmer dig? 

 

-Nej jag brukar tänka själv. 

 

-Har andras kommentarer fått dig att ändra uppfattning om en produkt eller ett företag?  

 

-Nej. 

 

-Har du skrivit något om ett företag i din egen uppdatering?  

 

-Nej. 

 

-Har du någon gång lagt upp bilder, tipsat om event eller på annat sätt spridit information från företaget 

på din egen FB- sidan? 



 

 

 

-Nej. 

 

-Har du något/några varumärken som du tycker extra mycket om? (t.ex.) 

 

-Nej och nej. 

 

-Brukar du besöka deras Facebook- sidor? 

 

-- 

 

-Hur ofta? 

 

-- 

-Kan du jämföra hur företaget är på sin Facebook- sida med hur de är i andra medier (tidning, TV)? (skil-

jer sig bilden, hur?) 

-Det känns mindre seriöst på facebook. Man ser en massa bilder på fans med produkterna i till exempel 

tv-reklam ser man bara de bästa vinklarna och det är modeller som bär kläderna. 

 

Bilaga 4 

Ung kvinna 4 

-Berätta om ditt vardagliga användande av Facebook. 

 

-Jadu. Jag använder Facebook främst för att visa mina vänner och familj vad jag gör om dagarna eftersom 

jag inte bor i samma stad som dem. Plus att jag kollar runt på andra var dem gör för att hålla mig uppdate-

rad. 

 

-Beskriv vad du har för erfarenhet av företag på Facebook. (Besökt sida, deltagit i tävling etc.) 

 

-Jag tycker det verka vara väldigt bra för företagen idag att ha en sida på Facebook. För det är många av 

dem som jag aldrig sett tidigare och med det har jag hittat nya roliga sidor. Men det finns ju nackdelar ock-

så företag som utnyttjar detta. Tävlingarna har jag inte kollat på så mkt. Men det är ju bra marknads föring. 

 

-Vilka sidor besöker du? 

 

-One piece. 



 

 

 

-Nämn ett exempel på ett företag du har besökt på Facebook. (Företag) 

 

-- 

 

-Hur kom du fram till sidan? (Länk, väg in till sidan…)  

 

-Det brukar vara reklam på högra sidan så där brukar jag hålla ett öga ibland för nya spännande saker. 

 

-Hur ofta?  

 

-One Piece var jag inne på häromdagen därför jag kommer ihåg den. 

 

-Vilka funktioner använder du? (tittar på bilder, statusuppdateringar, kommenterar etc.) 

 

-Statusuppdateringar plus kommenterar ganska ofta. Någon gång i veckan brukar det bli. Bilder brukar jag 

inte kolla på så ofta. förutom ifall mina närmsta har lagt upp något speciellt! 

 

-Är du ett fan av något företag? 

 

-Nej inget speciellt fan av något. 

 

-Vad tycker du är bra med sidorna? 

 

-Jag tycker det va bra.. tydligt och det gjorde mig nyfiken. 

 

-Är det något du saknar med dessa sidor?  

 

-Nej inget jag kommer på. 

 

-Är det något du tycker inte behövs på sidan?  

 

-Nej jag tycker den är bra som den är faktiskt! 

 

-Brukar dina vänner gå in på företagssidor? Vara med i tävlingar, dylikt?  

 

-Tävlingar har dem nog varit med i eftersom jag fått typ 1000 förfrågningar. Ehh företagssidor vet jag ej 

faktiskt. 



 

 

 

-Varför tror du andra personer går in på företagssidor?   

 

-Nyfikna på nya saker säkert precis som jag. Eller är det något dem har behövt och som dem inte hittat 

innan. 

 

-Varför tror du företag har sidor på Facebook?  

 

-Facebook har blivit så stort idag och lockat människor i alla åldrar så det är ju klart en kanon chans för 

både nya och vana företag att göra reklam där? 

 

-Varför tror du företag har tävlingar osv. på sina Facebook- sidor? 

 

-För att få flera kunder. 

 

-Hur tror du företag tjänar på att ha en Facebook- sida utöver den officiella (vanliga) hemsidan?  

 

-Dem får fler olika kunder i olika åldrar och en bra reklamplats. 

 

-Hur ofta tycker du att ett företag ska uppdatera sin Facebooksida?  

 

-Typ två gånger i månaden.. får inte vara för mycket för då tror jag folk tappar intresset om det blir för 

mycket. 

 

-Vad tycker du om ett företag som är aktivt på Facebook?  

 

-Jag kollar inte så ofta på företagen så vet inte riktigt, men som jag sa innan. Tror det är bättre att visa sig 

lite då och då istället för hela tiden. 

 

-Vad tycker du om ett företag som uppdaterar väldigt sällan?  

 

-Mindre bra tror man behöver hålla en jämn nivå. 

 

-Hur viktigt är det för dig att företagen interagerar med kunderna som skriver på företagets Facebooksida? 

(Aktiv/passiv)  

 

-Det är såklart viktigt. Kunden har alltid rätt och ska ha svar på sina fråor och funderingar. 



 

 

 

-Förklara vad du tycker om konceptet att utlysa tävlingar genom Facebook- sidor? (t.ex tävling, kampanj) 

 

-Det är bra tycker jag. Fångar nya kunder samtidigt som kunden får chans att ha lite kul och finna nya sa-

ker. 

 

-Har du någon gång deltagit i en sådan tävling?  

 

-Japp! 

 

-Vad anser du om andra aktiviteter på sidor där du kan delta eller påverka? (frågor angående t.ex. förbätt-

ring av en produkt/tjänst)  

 

-Eh jo det är så klart bra för företaget eftersom det får mer feedback från sina kunder och kan då sälja mer 

av tjänsterna efter kundes önskemål. 

 

-Skulle du kunna tänka dig att delta i någon sådan aktivitet?  

 

-Tror inte det. 

 

-Vad tycker du om möjligheten att kommentera?  

 

-Både bra och dåligt. Dåligt för att det kan bli mobbning. 

 

-Hur viktigt är det för dig att kunna läsa vad andra har kommenterat om ett företags produkter?  

 

-Det är såklart viktigt. För där kan man se hur många som tyckt om produkten och så vidare. 

 

-Har du någon gång kommenterat på en företagssida?  

 

-Nej 

-Vad var det för typ av kommentar? (fråga, klagomål, övrig kommentar?) 

 

-- 

 

-Fick du svar från företaget eller kommenterade någon annan din åsikt?  

 

-- 



 

 

 

-Om du ställer en fråga/klagar på något och företaget inte svarar dig, vad skulle du tycka om det?  

 

-Dåligt. Då tycker jag inte att dem verkar seriösa med sitt företag/produkt. 

 

-Vad är det som avgör att du ska besöka en företagssida? (Intressanta erbjudanden, priset, känt varumärke, 

lättillgängligt etc.)  

 

-Ehh erbjudanden är ju alltid bra.. men också nya roliga saker. 

 

-Har du någon gång besökt en företagssida på Facebook som du inte kände till så väl innan?  

 

-Bluebox hittade jag där igenom. 

 

-Hur kom du dit? (kompiskommentar, länk, annons etc.) 

 

-Annons på högra sidan! 

 

-Har du blivit mer intresserad av något företag efter att ha sett deras Facebook- sida?  

 

-Japp One Piece! 

 

-Hur viktigt är det att det finns bra information om företagets produkter eller tjänster?  

 

-Det är såklart viktigt annars fångar dem inte mitt intresse. 

 

-Vad tycker du om att företag lägger upp bilder på sina produkter på företagssidan?  

 

-Bra då får man en klarare bild av produkten. 

 

-Tror du att de bilder som företagen lägger upp ger en rättvis bild av produkten? 

 

-Ja oftast. 

 

-Har du någonsin läst kommentarer där någon har gett sin åsikt om en produkt eller ett företag?  

 

-Nej aldrig. 

 



 

 

-Har du någonsin skrivit en kommentar om en produkt eller ett företag?  

 

-Nej. 

 

-Brukar du kolla vad andra har kommenterat om en vara innan du bestämmer dig?  

 

-Ja. 

 

-Har andras kommentarer fått dig att ändra uppfattning om en produkt eller ett företag?  

 

-Ja. 

 

-Har du skrivit något om ett företag i din egen uppdatering?  

 

-Nej det tror jag inte. 

 

-Har du någon gång lagt upp bilder, tipsat om event eller på annat sätt spridit information från företaget 

på din egen FB- sidan? 

 

-Nej. 

 

-Har du något/några varumärken som du tycker extra mycket om? (t.ex.) 

 

-Ah hehe One Piece vill  verkligen ha en sådan! 

 

-Brukar du besöka deras Facebook- sidor? 

 

-Nej har aldrig besök den. 

 

-Hur ofta? 

 

-- 

 

-Kan du jämföra hur företaget är på sin Facebook- sida med hur de är i andra medier (tidning, TV)? (skil-

jer sig bilden, hur?) 

 

-Ja det tycker jag, det överensstämmer! 



 

 

 

Bilaga 5 

Ung kvinna 5 

 

-Berätta om ditt vardagliga användande av Facebook. 

 

-Jag är mycket aktiv, skulle jag vilja påstå. Jag vet inte ens om hur många gånger om dagen som jag går in 

på Facebook. Men mest för att titta bara, inte kommentera så mycket.  

 

-Beskriv vad du har för erfarenhet av företag på Facebook. (Besökt sida, deltagit i tävling etc.) 

 

-Är det något jag är särskilt intresserad av, något företag alltså, så kan det vara spännande att se hur de ser 

ut på Facebook. 

 

-Vilka sidor besöker du? Jag har kollat in H&M någon gång, olika träningssidor. Sen också olika matsidor. 

 

-Nämn ett exempel på ett företag du har besökt på Facebook. (Företag) 

 

-H&M 

 

-Hur kom du fram till sidan? (Länk, väg in till sidan…)  

 

-Jag letade upp det själv tror jag. 

 

-Hur ofta? 

 

-Oj, det vet jag inte. Om jag ser det någon annanstans så har jag nog det färskt i minnet. Det är då jag bru-

kar kolla in Facebook. 

 

-Vilka funktioner använder du? (tittar på bilder, statusuppdateringar, kommenterar etc.) 

-Jag tittar mest på bilder. Kanske också uppdateringar. När jag tänker efter så tittar man nog på allting. Allt 

kommer ju som i ett paket. En bild men en kommentar liksom. 

 

-Är du ett fan av något företag? 

 

-Nej 



 

 

 

-Vad tycker du är bra med sidorna? 

 

-Att man kan kommentera och så vidare. Känns som man får kontakt med företaget på ett annat sätt än 

om det hade gällt en hemsida.  

 

-Är det något du saknar med dessa sidor?  

 

-Nej, tror inte det. Inte så här på rak arm. 

 

-Är det något du tycker inte behövs på sidan? 

 

-Det skulle väl vara kommentarer som inte hör dit, som vissa envisas med att lägga in. 

 

-Brukar dina vänner gå in på företagssidor? Vara med i tävlingar, dylikt? 

 

-Nja, det vet jag inte. 

 

-Varför tror du andra personer går in på företagssidor? 

 

-Antagligen av samma anledning som mig. Man vill ha mer kontakt med företaget och inte bara se något 

eller läsa något. 

 

-Varför tror du företag har sidor på Facebook? 

 

-För att de vill hänga med i teknologin. De vill ha en annan slags kontakt med sina kunder kanske. 

 

-Varför tror du företag har tävlingar osv. på sina Facebook- sidor? 

 

-För att locka alla åldrar till sidorna. 

 

-Hur tror du företag tjänar på att ha en Facebook- sida utöver den officiella (vanliga) hemsidan? 

 

-Man ser att de hänger med och vill hålla sig uppdaterade. De vill nå sin kund och ha direkt info om vad 

man tycker, så de snabbt kan ändra om något inte är omtyckt. 

 

-Hur ofta tycker du att ett företag ska uppdatera sin Facebooksida? 

 



 

 

-En gång i veckan tycker jag är lagom. 

 

-Vad tycker du om ett företag som är aktivt på Facebook? 

 

-De visar att de bryr sig om sina kunder och vill nå ut på ett bättre, modernare sätt. 

 

-Vad tycker du om ett företag som uppdaterar väldigt sällan? 

 

-Det känns som att de inte har fattat poängen med att synas på Facebook. Då kan de lika gärna bara skicka 

ut direktreklam. 

 

-Hur viktigt är det för dig att företagen interagerar med kunderna som skriver på företagets Facebooksida? 

(Aktiv/passiv) 

 

-Jätteviktigt. Det är ju därför som sagt man söker sig dit. Man vill ha åsikter och kommentarer om saker 

och ting.  

 

-Förklara vad du tycker om konceptet att utlysa tävlingar genom Facebook- sidor? (t.ex tävling, kampanj) 

 

-Det är säkert bra för dem som gillar det. Jag är inget fan av det på det viset. 

 

-Har du någon gång deltagit i en sådan tävling? 

 

-Nej 

 

-Vad anser du om andra aktiviteter på sidor där du kan delta eller påverka? (frågor angående t.ex. förbätt-

ring av en produkt/tjänst) 

 

-Viktigt. Man vill känna sig behövd som kund och man vill ju känna att det man säger har någon betydel-

se. Ibland kan det kännas som att företagen bara gör det för att de måste, inte för att det verkligen bryr sig.  

-Skulle du kunna tänka dig att delta i någon sådan aktivitet? 

 

-Ja, om det intresserar mig. Ämnet alltså. 

 

-Vad tycker du om möjligheten att kommentera? 

 

-Jätteviktigt. Jag vill ju kunna läsa vad andra har skrivit, då måste även jag kommentera om jag tycker bra 

eller dåligt om något. 



 

 

 

-Hur viktigt är det för dig att kunna läsa vad andra har kommenterat om ett företags produkter? 

 

-Viktigt! De hjälper en i valet av köp eller inte.  

 

-Har du någon gång kommenterat på en företagssida? 

 

-Jag tror det. Minns inte exakt men tror jag har gjort det. 

 

-Vad var det för typ av kommentar? (fråga, klagomål, övrig kommentar?) 

 

-Tror att jag kommenterade på en annan persons inlägg, med någon typ av fråga. 

 

-Fick du svar från företaget eller kommenterade någon annan din åsikt? 

 

-Nej, jag fick inget svar. 

 

-Om du ställer en fråga/klagar på något och företaget inte svarar dig, vad skulle du tycka om det? 

 

-Dåligt. Varför ska den möjligheten finnas om den inte används? 

 

-Vad är det som avgör att du ska besöka en företagssida? (Intressanta erbjudanden, priset, känt varumärke, 

lättillgängligt etc.) 

 

-Ett tidigare intresse. Eller kanske ett himla intressant erbjudande.  

 

-Har du någon gång besökt en företagssida på Facebook som du inte kände till så väl innan? 

 

-Nej, tror inte det. Eller kanske förresten. Har letat upp träningssidor och så tror jag. 

-Hur kom du dit? (kompiskommentar, länk, annons etc.) 

 

-Letade fram det själv. 

 

-Har du blivit mer intresserad av något företag efter att ha sett deras Facebook- sida? 

 

-Nej, det är nog ungefär samma. Har man ett starkt intresse för något så tror jag att man söker info om 

det vart man än kan hitta det. Men jag tror inte det blir mer intressant bara för man hittar det på Facebo-

ok. Dock kanske man lyckas bibehålla det intresse som redan finns.  



 

 

 

-Hur viktigt är det att det finns bra information om företagets produkter eller tjänster? 

 

-Mycket viktigt naturligtvis. Det är ju det man vill titta på.  

 

-Vad tycker du om att företag lägger upp bilder på sina produkter på företagssidan? 

 

-Nödvändigt. Man måste ju ha något att titta på när man kommer in dit.  

 

-Tror du att de bilder som företagen lägger upp ger en rättvis bild av produkten? 

 

-Nej, men det spelar nog ingen roll. Vilken reklam stämmer egentligen med verkligheten, över huvudtaget?  

 

-Har du någonsin läst kommentarer där någon har gett sin åsikt om en produkt eller ett företag? Har du 

någonsin skrivit en kommentar om en produkt eller ett företag? 

 

-Jag har läst, men jag har nog inte skrivit själv.  

 

-Brukar du kolla vad andra har kommenterat om en vara innan du bestämmer dig? 

 

-Ja, jag går mycket på andras kommentarer. Ser man många som har tyckt samma sak om en produkt så 

spelar det naturligtvis roll. 

 

-Har andras kommentarer fått dig att ändra uppfattning om en produkt eller ett företag? 

 

-Ja. 

 

-Har du skrivit något om ett företag i din egen uppdatering? 

 

-Nej. 

 

-Har du någon gång lagt upp bilder, tipsat om event eller på annat sätt spridit information från företaget 

på din egen FB- sidan? 

 

-Nej. 

 

-Har du något/några varumärken som du tycker extra mycket om? (t.ex.) 

 



 

 

-Nae, finns nog vissa man har ett gott öga till men inte så speciellt.  

 

-Brukar du besöka deras Facebook- sidor? 

 

-Någon gång kanske. 

 

-Hur ofta? 

 

-Det kan jag inte svara på, för det vet jag inte.  

 

Kan du jämföra hur företaget är på sin Facebook- sida med hur de är i andra medier (tidning, TV)? (skiljer 

sig bilden, hur?) 

 

-Jag antar att de har lärt sig att anpassa sin reklam mer i Facebook. De måste känna av kunderna mer, ef-

tersom de kan ge direkta kommentarer. Det kan man ju inte direkt göra om man får hem reklam i brevlå-

dan eller ser reklam på stan.  

 

Bilaga 6 

Ung man 6 

- Har du någon gång besökt en företagssida på FB? 

- Ja 

- Hur ofta brukar du besöka företagssidor? 

- Väldigt sällan, väldigt sällan 

- Kommer du ihåg varför du gick in på det här företagssidan? 

- Ja, det var via en kompis tror jag, som hade länkat till sidan på sin sida. 

- Vad tyckte du om sidan du kom in på? 

-Jo, det var väl bra. Lite så där..välkomnande kanske. De är ju duktiga på att göra sådant. 

- Hur kom du fram till sidan? Det sa du va? 



 

 

- Jo, det var ju då via en kompis då. 

- Just det. Gick du in på hans sida då? Sen hade han länkat vidare till företagssidan? 

- Nej men det står ju när man går in på start, så kan de ju ha ”gillat” någonting. På så sätt kom jag in på 

den sidan. 

- Ok 

- Är du ett fan av något företag på din FB? 

- Nej, det är jag inte. 

- Varför är du inte det? 

- Det vet jag faktiskt inte. Jag skulle kunna tänka mig att bli fan av vissa biltillverkare och så va. Även vissa 

bildesigner då. 

- Mm… 

- Men jag har bara inte….hmm…jag tror jag ska göra det faktiskt! (skrattar) 

- Har du deltagit i någon tävling på FB? 

- Nej, det har jag inte. 

- Vad tycker du om att företag anordnar tävlingar på FB? 

- Jag tycket att det är jättebra marknadsföring, tycker jag. 

- Ok 

- Så att folk blir intresserade av deras produkter genom att få göra något kul. Det är alltid bra att folk får 

tycka det är roligt att få hålla på med deras produkter. 

- Ja, absolut 

- Om ett företag bjuder in dig, att du ska kommentera någonting eller vara med och utveckla en pro-

dukt….ibland har de ju tävlingar där priset kan vara att få vara med och utveckla nästa produkt, skulle du 

kunna tänka dig att vara med på detta? 



 

 

- Jag det beror ju påvilken bransch det är, men om det är inom bilbranschen så absolut. 

- Mm, om det är någonting som du känner att du är intresserad av? 

- Ja visst, verkligen. 

- Har du någon gång kommenterat på en företagssida? 

- Nej, det har jag inte gjort. 

- Om du hade ställt en fråga på en sådan här sidan, eller klagat över någonting eller bara frågat någonting 

som du ville ha svar på, till exempel på en sådan här bilsida, och företaget inte hade svarat dig, vad hade 

du tyckt om företaget då? 

- Att det inte bryr sig om sina potentiella kunder. Utan jag tycker att om man har uppe en FB- sidan så ska 

man vara beredd att svara på all frågor man får och så man känner sig speciell. För då får man kunder. 

- Absolut. Vad är det då som avgör att du ska besöka en företagssida? Alltså vad är det som lockar in dig 

till en företagssida? 

- Nej det är väl ett gammalt intresse då för någon produkt, eller något märke då…inte så så att jag 

blir…eller det är väl då ifall de anordnar en slags tävling då. Att det kan göra så man blir intresserad. Eller 

att de har någon ny, typ nya Saab 95 är ute- kom in på vår sida och se på den- då kan jag bli intresserad! 

-A just det! 

-Har du någon gång besökt en företagssida från ett företag som du aldrig hört talas om innan? 

- Jaa, det tror jag. Någon gång har man väl gjort det. 

- Aa, kom du ihåg hur du kom in på den sidan? 

- Det var via en kompis som typ har ”gillat” då. 

-Aa just det. 

- Har du blivit mer intresserad av något företag efter att du har sett deras företagssida, att intresset har 

byggts på ännu mer efter att du sett att de har en Facebook- sida? 

- Ja, jag kom faktiskt på att jag såg en FB- sida om 300 spartan workouts. Det är ett företag som har ut-



 

 

vecklat en ny träningsform. Det har jag faktiskt blivit intresserad av, och det såg jag faktiskt bara nu när jag 

tänker efter vid sidan om på Facebook, så kom det bara fram slumpmässigt. 

- Jaja 

- Såå…aa. Kom jag på nu. 

- Ja men absolut. Hur viktigt är det för dig då att det finns möjligheter för dig att kommentera bilder på 

produkter på företagssidor? Att du har möjlighet att säga vad du tycker om de bilder som de lägger ut? 

- Jo men det är nog bra ut marknadsföringssynpunkt. För då kan de liksom få folk att tro att det kan på-

verka fast de kanske inte kan det. 

- Ahaa, jo det är klart. 

- Så på så sätt är det nog bra. 

- Men det kan ju faktiskt vara kul. Det är ju en liten rolig grej att man kan känna wow, här kan jag vara 

med och ändra lite. 

- Jo, det är klart! Är det viktigt för dig att du också kan läsa vad andra har kommenterat om det företaget? 

- Aa, så jag kan få reda på om saker inte är bra. Ifall jag ska köpa deras produkter då va. Så kan andra säga 

att det och det var fel, så kolla efter det i fall du ska köpa den! Det tycker jag är bra. 

- A, då är det ju absolut bra. 

- Har du några varumärken som du känner att du är extra lojal mot? Att du hellre väljer att köpa deras 

produkter framför andra märken? 

- Ja, svenska varumärken och tyska varumärken. Just bara för att det är bra kvalitet. Sen vissa amerikanska 

biltillverkare. Bara för att dom har en sån…det är ju så mycket liksom…ja vad säger man, det finns så 

mycket historia bakom deras muskelbilar. Så det har ju skapat sig ett bra varumärke inom det då va. 

- Besöker du deras företagssida kontinuerligt om man säger så? 

- Nej, det gör jag nog inte faktiskt. 

- Nej.. 



 

 

- Hur upplever du att dessa företag exponeras på Facebook jämförelsevis med att du ser dem i annan me-

dia? Som TV- reklam eller tidningar? En Facebooksida med bilder på bilar du tycker om, eller en tidning 

med dessa bilder? 

- Alltså Facebook för just bilmärken tycker jag inte det är något fel på. Men om man tar exempelvis en 

artist, det är ju också ett slags varumärke, då kan man väl känna att det blir lite för kommersiellt. Om det 

handlar om folkrock till exempel, så kan de göra det lite för kommersiellt. Och det tror jag kan förstöra 

lite. 

- Mm.. 

- Typ, Ulf Lundell finns ju på Facebook va, men det är ju bara påhittat. För det är inte ”han” egentligen. 

Han har ju även gått ut med det på sin hemsida att det är inte jag och jag kommer aldrig att ställa upp på 

FB. 

- Upplever du då att det är låg trovärdighet på FB? 

- Ja, det kan jag tycka. 

- För vem som helst kan ju skapa ett konto, det behöver ju inte vara… 

- Men om det verkligen hade varit Ulf Lundell som hade kontot då? 

- Nej, jag vet inte faktiskt. Då kanske han bara faktiskt hänger med i tiden då. Så, nej jag vet inte faktiskt. 

Det beror ju lite på, man måste ju anpassa sig till tiden. Men samtidigt kan man känna att det blir lite för 

kommersiellt. 

- Jo det är klart. Om vi går vidare då, hur viktigt är det för dig med kontinuerliga uppdateringar på Face-

book från företagets sida? Om vi fortsätter på din bana med bilar, och det är ett bilföretag som har Face-

booksida, och det hela tiden går in för att uppdatera, visa nya modeller, berättar när nya modeller släpps 

på marknaden. Om du tar det och jämför med en sida som bara har bilder och inte så mycket kommenta-

rer? 

- Väldigt viktigt tycker jag. För annars är ju sidan död liksom. Är det inget liv på sidan så tappar man in-

tresset och tappar kunder och försäljningen går neråt förmodligen. 

- Hur viktigt är det för dig att företagen pratar med sina kunder som skriver på företagets Facebooksida? 

Alltså att om det finns några frågor så ser de till att svara på dem? 

- Nej men det var ju som tidigare frågan att jag tycker att det är jätteviktigt att de har liksom en personlig 



 

 

relation till sina kunder. 

- Brukar dina vänner gå in på företagssidor? 

- Ja, det tror jag. 

- Brukar de vara med  i tävlingar och sånt med då? 

- Ja, där man kan vinna iphones och så vidare. 

- Jaha 

- Mycket eller? I stor utsträckning? 

- Ja, jag kan tänka mig det. En del av dom är nog det ganska mycket. 

- Har du skrivit något om ett företag någon gång i din egna uppdatering? 

- Nej, jag brukar inte skriva så mycket i min uppdatering. 

- Har du någon gång lagt upp bilder, tipsat om event eller på annat sätt spridit information från företag på 

din egen Facebooksida? 

- Hmm, nej det har jag nog inte gjort. 

- Varför har du inte gjort det? 

- Jag vet inte alltså, jag känner inte att det är min uppgift att sprida det vidare. 

- Nej okej. 

- Vad tycker du om att företagen lägger upp bilder på sina produkter på företagssidan? 

- Jag tycker att det är jättebra! Annars kan de lika gärna strunta i sidan. Det är ju det som visar på att det är 

äkta. 

- Tror du att dessa bilder ger en rättvis bild av hur produkten är i verkligheten? 

- Nej, absolut inte. Det är ljussättning och andra saker som gör att det ser bättre ut på bild. 

- Har du någonsin läst kommentarer på FB där någon gett sin åsikt om en produkt från ett företag? 



 

 

- Nej inte just på deras företagssidor. Men på kompisars sidor har man ju läst kommentarer om produkter. 

- Brukar du kolla vad andra har kommenterat om en vara innan du bestämmer dig för köp? 

- Ja, om det handlar om något dyrt så gör jag det. Men då blir det inte så mycket Facebook, utan mer olika 

forum. Där är det mer diskussion, Facebook är ju mer bilder egentligen. 

- Har andra människors kommentarer fått dig att ändra uppfattning om en produkt eller ett företag? 

- Ja, men inte på Facebook har inte detta hänt. Däremot på forum. 

- Varför är det inte samma sak på Facebook enligt dig då? 

- För att på forum är det mer snack kring ämnet. Man lägger upp ett ämne sen pratar man fritt. På Face-

book är det mer en enstaka kommentarer.   

    

Bilaga 7 

Ung man 7 

-Berätta om ditt vardagliga användande av Facebook. 

 

-Öhm.. jag går in en eller två gånger om dagen o kollar vad folk har skrivit/lagt upp bilder osv och så hål-

ler jag ju kontakten med mina vänner som inte bor i närheten eller i Sverige. 

 

-Beskriv vad du har för erfarenhet av företag på Facebook. (Besökt sida, deltagit i tävling etc.) 

 

-Ingen alls, jag ser Facebook som en social kontaktsida eller vad man ska kalla det. Struntar helt i spelen, 

tävlingarna osv. 

 

-Vilka sidor besöker du?  

 

-Inga sidor i så fall 

 

-Nämn ett exempel på ett företag du har besökt på Facebook. (Företag)  

 

-Nja en tjejkompis på k-bemanning där jag jobbade innan bad mig gilla deras sida. 



 

 

 

-Hur kom du fram till sidan? (Länk, väg in till sidan…)  

 

-Jag visste ju vad sidan hette när hon bad mig gilla den, så jag sökte mig till den. 

 

-Hur ofta?  

 

-- 

 

-Vilka funktioner använder du? (tittar på bilder, statusuppdateringar, kommenterar etc.) 

 

-Jag kollar på bilder och lägger upp bilder, kommentar andra inlägg o ibland så skriver jag en statusuppda-

tering ibland också. 

 

-Är du ett fan av något företag? 

 

-Nej. 

 

-Vad tycker du är bra med sidorna? 

 

-Eftersom Facebook blir mer o mer involverat i dagens samhälle. Du kan gå in på Facebook på tv, folk 

lägger ut annonser för jobb o säljer saker på Facebook osv, så är det väl bra att sidorna finns och att det är 

gratis. Alltså det är ju bra att de finns till överhuvudtaget för de seriösa sidorna fyller ju ett syfte. 

-Är det något du saknar med dessa sidor?  

 

-Nej, tycker Facebook tar upp för mycket del av ungdomars/vuxans tid redan som det är.  

 

-Är det något du tycker inte behövs på sidan?  

 

-Nej. 

 

-Brukar dina vänner gå in på företagssidor? Vara med i tävlingar, dylikt?  

 

-Vissa personer gör väl det, men jag kan inte säga några speciell personer för jag är inte intresserad av det 

själv. 

 

-Varför tror du andra personer går in på företagssidor?   



 

 

 

-Brist på sysselsättning, för att de är intresserade av företaget eller deras produkter. För att deras vänner 

har gått in på de sidorna också. 

 

-Varför tror du företag har sidor på Facebook?  

 

-För att Facebook är så stort som det är. Det skulle ju vara dumt att inte utnyttja en sådan möjlighet när 

det finns. 

 

-Varför tror du företag har tävlingar osv. på sina Facebook- sidor? 

 

-För att det skapar intresse, det är ju ett bra sätt att dra till sig folk och deras vänner och samtidigt få 

mycket publicitet. 

 

-Hur tror du företag tjänar på att ha en Facebook- sida utöver den officiella (vanliga) hemsidan?  

 

-Det skapar intresse, folk som ser deras produkter på Facebook går sedan till deras butiker och så vidare. 

Facebook har ett väldigt stort marknadsupplägg just för att ge publicitet åt företagen och deras produkter. 

 

-Hur ofta tycker du att ett företag ska uppdatera sin Facebooksida?  

 

-När dom har något nytt att tillägga på sin sida. 

 

-Vad tycker du om ett företag som är aktivt på Facebook?  

 

-Jag tycker inget alls, bryr mig inte om dem. 

 

-Vad tycker du om ett företag som uppdaterar väldigt sällan?  

 

-Jag tycker inget alls, bryr mig inte om dem. 

 

-Hur viktigt är det för dig att företagen interagerar med kunderna som skriver på företagets Facebooksida? 

(Aktiv/passiv)  

 

-Ifall dem inte svarar på deras kunder eller gör nåt åt deras kunders önskemål så kommer dem aldrig få 

någon respons, det är ju grundläggande marknadsföring. 

 

-Förklara vad du tycker om konceptet att utlysa tävlingar genom Facebook- sidor? (t.ex tävling, kampanj)  



 

 

 

-Det är väl ok, som sagt det skapar ju intresse åt företagen. Dock så tvivlar jag på att alla företag håller de 

vinster som de utlovat. 

 

-Har du någon gång deltagit i en sådan tävling?  

 

-Nein! 

 

-Vad anser du om andra aktiviteter på sidor där du kan delta eller påverka? (frågor angående t.ex. förbätt-

ring av en produkt/tjänst)  

 

-Det är ju inviduellt för varje tjänst/produkt men så länge de lyssnar på folks önskningar och åsikter så är 

det bra. 

 

-Skulle du kunna tänka dig att delta i någon sådan aktivitet?  

 

-Ja, har säkert redan gjort det när man suttit på Facebook och inte haft nåt att göra. 

 

-Vad tycker du om möjligheten att kommentera?  

 

-Bra, Facebook är ju ändå en social umgängessida/kontaktsida. 

 

-Hur viktigt är det för dig att kunna läsa vad andra har kommenterat om ett företags produkter?  

 

-Ifall det är ett nytt företag jag inte känner till så är det jäteviktigt, man borde alltid kunna få personlig re-

spons utav ett företag innan man köper några tjänster/produkter utav det. 

 

-Har du någon gång kommenterat på en företagssida?  

 

-Nej. 

 

-Vad var det för typ av kommentar? (fråga, klagomål, övrig kommentar?) 

 

-- 

 

-Fick du svar från företaget eller kommenterade någon annan din åsikt? 

 



 

 

-- 

 

-Om du ställer en fråga/klagar på något och företaget inte svarar dig, vad skulle du tycka om det?  

 

-Dålig service, samma sak som ifall du skulle sätta dig på en resturang och det skulle inte komma någon 

med menyn. 

 

-Vad är det som avgör att du ska besöka en företagssida? (Intressanta erbjudanden, priset, känt varumärke, 

lättillgängligt etc.)  

 

-Inget av alternativen, ifall jag skulle besöka ett företags sida skulle jag gå in på deras hemsida istället. 

 

-Har du någon gång besökt en företagssida på Facebook som du inte kände till så väl innan?  

 

-- 

 

Hur kom du dit? (kompiskommentar, länk, annons etc.) 

 

-- 

 

-Har du blivit mer intresserad av något företag efter att ha sett deras Facebook- sida?  

 

-Nej. 

 

-Hur viktigt är det att det finns bra information om företagets produkter eller tjänster?  

 

-Ifall de har några produkter ute så måste det ju finnas information, man köper ju inte "grisen i säcken". 

 

-Vad tycker du om att företag lägger upp bilder på sina produkter på företagssidan?  

 

-Bra, det också nåt som krävs när man lägger ut tjänster/produkter på internet. 

 

-Tror du att de bilder som företagen lägger upp ger en rättvis bild av produkten? 

 

-Ifall det inte gör det så har företaget gjort nåt fel. 

 

-Har du någonsin läst kommentarer där någon har gett sin åsikt om en produkt eller ett företag?  

 



 

 

-Nej. 

 

-Har du någonsin skrivit en kommentar om en produkt eller ett företag?  

 

-Nej. 

 

-Brukar du kolla vad andra har kommenterat om en vara innan du bestämmer dig?  

 

-Nej. 

 

-Har andras kommentarer fått dig att ändra uppfattning om en produkt eller ett företag?  

 

-Nej. 

 

-Har du skrivit något om ett företag i din egen uppdatering?  

 

-Nej. 

 

-Har du någon gång lagt upp bilder, tipsat om event eller på annat sätt spridit information från företaget 

på din egen FB- sidan? 

 

-Nej. 

 

-Har du något/några varumärken som du tycker extra mycket om? (t.ex.) 

 

-Nej. 

 

-Brukar du besöka deras Facebook- sidor? 

 

-- 

 

Hur ofta? 

 

-- 

 

-Kan du jämföra hur företaget är på sin Facebook- sida med hur de är i andra medier (tidning, TV)? (skil-

jer sig bilden, hur?) 



 

 

 

-Ifall de har presenterat sig rätt så ska man ju inte se någon skillnad förutom Facebooks gränssnitt, alltså 

facebooks utseende. 

 

 

 


