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Abstract 
 
I en tid där träning och motion blivit allt viktigare för svensken har gym sett möjligheten att 
nå ut till nuvarande och nya kunder via sociala medier. Dock har mängden information som 
användarna på sociala medier nås av ökat till en nivå där användarna blivit mer selektiva av 
vad de faktiskt konsumerar. 

Syftet med studien är att analysera hur gym använder Facebook idag och jämföra detta med 
gymmedlemmars förväntningar och behov av gyms Facebooksidor. Detta för att ta reda på om 
gymmens tillämpning av sociala medier stämmer överens med vad användarna vill se på en 
sådan Facebooksida. 

Detta gjordes genom telefonintervjuer med tre gym och en enkätundersökning bland 
gymmedlemmar. Användarnas förväntningar och behov studerades och jämfördes sedan med 
hur gymmen använder sociala medier idag. Detta för att ta reda på om gymmens syfte med 
sociala medier stämmer överens med vad användarna vill se på en sådan Facebooksida. 

Studien visar att gym använder Facebook för att stärka sina kundrelationer, sprida information 
om företaget och för att marknadsföra gymmet. 

Medlemmarnas krav och förväntningar på ett gyms Facebooksida är att den ska innehålla 
erbjudanden och instruktionsvideor. Det ska även vara möjligt ta kontakt med gymmet dvs. 
att gymmen ska kunna svara på frågor/inlägg och det ska dessutom finnas kontaktuppgifter 
till gymmet. Medlemmarna anser även att gyms Facebooksidor ska ge motivation till 
besökarna. 

De rekommendationer som upptäcktes i studien och bör följas av gym är att fokusera på 
kvalitativa användare, dvs. de som är engagerade och aktiva på Facebooksidan. Föra dialoger 
med användarna och att vara nyfiken. Utföra kvalitetskontroller av innehållet som ska 
publiceras. Att omfamna inställningen ”Learning by Doing” och att nå ut till de befintliga 
medlemmarna genom att marknadsföra Facebooksidan på anläggningen och utforma en 
strategi om vad och hur mycket innehåll som ska läggas ut. 

 

Nyckelord: Facebook, Sociala Medier, Marknadsföring, Gym.



Förord 
 
Jag vill tacka alla som tog sig tid och deltog i studiens enkätundersökning och alla som ställt 
upp på intervjuer. Jag vill även tacka min handledare Monika Magnusson som har bidragit 
med konstruktiv kritik under hela arbetsprocessen.
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens ämne genom att introducera studiens problembakgrund, syfte, 
frågeställningar och målgrupp. 

1.1 Problembakgrund 

Svensken motionerar alltmer. 70 % av befolkningen motionerar minst en gång i veckan vilket är mest 
i EU (Oldsberg 2014). I media belyses ofta hur viktigt en sund livsstil är. Med nya träningstips och 
dieter blir vi ständigt påminda om att vi borde bege oss till närmsta gym för några timmars motion 
varje vecka. Det finns webbplatser, webbsidor på sociala medier och appar dedikerade enbart till 
olika övningar och maskiner som går att stöta på under sin vistelse på sitt lokala gym. Dock har de 
populäraste Facebooksidorna som behandlar träningsmotivation inte någon anknytning till ett gym 
(Facebook 2014e, 2014f). 

Webben har förändrats under 2000-talet. Tidigare har webben bestått av en envägskommunikation 
från innehållsskaparna till användarna. Den vanlige användaren kunde därmed enbart konsumera, 
dvs. ta emot information (Williams et al. 2012). Användarna kunde inte själva dela sin egen 
information på ett enkelt sätt. Detta kallas Web 1.0. Det fanns ett behov av kommunikation mellan 
vanliga användare som inte hade en egen webbplats. Detta var begynnelsen på Web 2.0, ett 
nytänkande på webben som bidrog till en stor förändring av webben. Det skapades möjligheter att 
interagera med andra människor på webben där det var möjligt att visa upp egenskapat material i 
form av till exempel text, bild och video (Hinton & Hjorth 2013, s.18). Web 2.0-plattformar såsom 
Facebook och Twitter gjorde användarna engagerade till att skapa eget material och att interagera 
med andra användare. Dessa plattformar fick samlingsnamnet sociala nätverk eller sociala medier. På 
dessa sociala nätverk kan användarna sprida information och därmed bidra med innehåll som 
människor över hela världen kan ta del av. Det som idag sprids via sociala medier är exempelvis 
bilder, filmer, blogginlägg och mycket mer. Alla kan dela med sig av det de själva har skapat för att 
nå ut till omvärlden med sitt budskap. Vi kan idag följa bloggare som skriver om de mest specifika 
ämnen. Vi kan få kortfattad information på max 140 tecken genom mikrobloggen Twitter, hålla 
kontakten med vänner och bekanta på andra sidan jordklotet via Facebook, slå upp miljontals artiklar 
på den fria encyklopedin Wikipedia och dela våra videor på YouTube för att nämna ett fåtal Web 
2.0-plattformar och egenskaper. 

Till en början användes sociala medier främst av privatpersoner (Asur 2012, s.77), men på grund av 
denna övergång från Web 1.0 till Web 2.0 har företag och organisationer sett möjligheterna sociala 
medier erbjuder. De har därmed behövt ”tänka om” sin informationsdistribution för att skapa en 
tvåvägskommunikation. En webbplats räcker inte längre till för ett företag. För att nå ut till kunder på 
nya sätt började företag skapa medlemskonton på olika sociala nätverk såsom Facebook, Twitter och 
YouTube. Företagen vill vara där kunderna är och Facebook är idag ett väldigt fördelaktigt forum för 
företag med sina 1,28 miljarder aktiva medlemmar varje månad (Facebook 2014h). Med en 
befolkning på över 7 miljarder i världen (United Nations 2014) innebär det att nästan var femte 
person i världen är medlem på Facebook. 

För ett företag är idealet möjligen att ha minst lika många som gillar dem på Facebook som de har 
kunder. För gym i Sverige är antalet kunder och antalet följare på Facebook dock långt ifrån 
likvärdiga, se tabell 1 (Facebook 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, Friskis & Svettis 2012, SATS 2014). 
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Tabell 1: Sammanställning från mars 2014 av antalet medlemmar och antalet ”gilla”-markeringar 
på Facebook för SATS och Friskis & Svettis. 

 SATS i Norden Friskis & Svettis i Sverige 

Antal medlemmar 270 000 522 000 

Antal ”gilla”-markeringar 56 075 19 457 

Andel av medlemmar som 
”gillar” gymmet på 
Facebook 

21 % 4 % 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur gym använder Facebook idag och jämföra detta med 
gymmedlemmars förväntningar och behov av gyms Facebooksidor. Detta för att ta reda på om 
gymmens tillämpning av sociala medier stämmer överens med vad användarna vill se på en sådan 
Facebooksida. 

1.3 Frågeställningar 

Följande frågor behandlas i studien: 

1. Vad används gymmens Facebooksidor till idag?  

2. Vad var företagens syfte med deras Facebooksida när de blev medlemmar på Facebook?  

3. Vilka förväntningar har användarna på ett gyms Facebooksida?  

1.4 Målgrupp 

Arbetets huvudsakliga målgrupp är gym i Sverige som antingen redan har eller vill påbörja en 
närvaro på Facebook. Den empiriska studien ska kunna visa om gymmens syfte stämmer med vad 
deras kunder vill se på ett gyms Facebooksida. 
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2 Metod 
Följande kapitel beskriver hur studien har genomförts. Den empiriska datan har samlats in på två 
sätt, intervjuer med de ansvariga för sociala medier hos gym och en enkätundersökning bland 
gymmens medlemmar. Tidigare teori inom området speglar empirin som sedan analyserats för att ge 
rekommendationer om organisationernas Facebooksidor. 

2.1 Val av Metod 

2.1.1 Triangulering 

Studien genomfördes både genom kvalitativa och kvantitativa metoder i form av intervjuer och en 
enkätundersökning. Inom samhällsvetenskap kallas en förening av metoder triangulering (Olsen 
2004). Med detta menas att använda olika metoder för att få flera perspektiv av en företeelse. Detta 
kan till exempel innebära att kombinera intervjuer med enkätundersökningar. Om det som studeras 
har granskats från olika synvinklar bidrar det till att studien får en större bredd. 

I detta arbete har triangulering används för att få en bild över hur både gym och medlemmar på gym 
ser på gymmens Facebooksidor. Detta kan utgöra underlag för att anpassa en Facebooksida. 
Anpassningen kan då innebära att webbsidan lyfter fram innehåll som användarna förväntar sig och 
vill se. 

2.1.2 Val av företag 

De företag som ingick i studien var Crossfit LBK, ett gym beläget i Karlstad, Hagabadet i Göteborg 
och Endorfin i Alingsås. Kravet på dessa företag var att de skulle driva ett gym som dessutom har en 
aktiv Facebooksida. För att få en bättre geografisk spridning valdes dessa tre företag till studien. 
Detta kan ge en rikare empiri genom svarens eventuella olikheter på grund av att företagen inte är 
verksamma i samma stad. 

2.1.3 Intervjuer 

Det fanns inga i förväg formulerade svarsalternativ till intervjufrågorna (Patel & Davidson 2011, 
s.82). Frågorna var formulerade på ett sådant sätt att intervjupersonerna detaljerat skulle beskriva en 
större sammanhängande företeelse. Exempel på detta var intervjufrågorna: ”Vad var ert syfte när ni 
skapade ett konto på Facebook?” och ”Har detta förändrats med tiden?”. Intervjuerna var därmed 
kvalitativa då svaren på frågorna var öppna. En fördel med intervjuer var att det fanns en möjlighet 
för följdfrågor (Frechtling 2002). När ett svar behövde förtydligas var detta genomförbart. 

Intervjuer bör göras med de personer som har en roll där deras uppfattningar och beslut kan påverka 
till exempel en verksamhet (Frechtling 2002). I denna studies fall var dessa personer de som har 
ansvaret för gymmens närvaro på sociala medier. Dessa personer har möjligheten att ändra till 
exempel en Facebooksida. 

Det finns två större paradigm inom intervjuteknik; strukturerade- och ostrukturerade intervjuer 
(Gillham 2005). Strukturerade intervjuer har noggrant utvalda frågor där intervjuaren kan följa en 
specifik ordning av frågorna. Det gör datan enklare att hantera för att frågeställningarna sedan ska 
kunna analyseras. Problemet är dock att svaren inte blir djupgående, de kanske enbart ”skrapar ämnet 
på ytan” (Gillham 2005). För mer djupgående frågeställningar kan ostrukturerade intervjuer 
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användas. Ostrukturerade intervjuer följer inte ett redan bestämt formulär. Här är syftet att fånga 
individens uppfattning av ett visst ämne, att därmed få intervjupersonen att dela med sig av sina 
erfarenheter och beskriva deras uppfattningar av dem (Gillham 2005, s.45). Med egna ord ska 
personen kunna förklara sina svar öppet (Frechtling 2002). Det som dock kan hända är att svaren inte 
hör till ämnet. Detta är en avvägning som måste göras i valet av intervjuer. Struktur eller mer öppna 
svar. 

Det finns en till typ av intervju, semi-strukturerade intervjuer (Werngraf 2001, s.5). Dessa intervjuer 
har ett antal planerade frågor, men svaren på dessa frågor kan vara så olika att intervjuaren inte kan 
planera sina följdfrågor i förväg. Dessa frågor måste improviseras och bestämmas när intervjuaren 
hör svaret. Antalet improviserade följdfrågor kan vara hälften eller till och med upp till 80 % av 
följdfrågorna. 

Intervjuerna till denna studie har genomförts via telefon med ett semi-strukturerat tillvägagångssätt. 
Frågorna var planerade (se bilaga 1) men de krävde mer förklaring än vad en enkätundersökning 
kunde åstadkomma i detta sammanhang. Frågorna var även utformade på ett sådant sätt att 
intervjupersonerna skulle dela med sig av sina erfarenheter och uppfattningar av gymmens 
Facebooksidor. Exempel på detta var frågan: ”Tycker ni att det är svårt att använda sociala medier?”. 
Svaret på denna fråga är väldigt individuellt och svaret kräver därmed en djupare förklaring av 
personens uppfattningar och erfarenheter. Intervjuerna genomfördes med de ansvariga för sociala 
medier på tre gym i Sverige. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant, se bilaga 2, 3 
och 4. 

2.1.4 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen var kvantitativ och genomfördes med nuvarande medlemmar på olika gym. En 
enkätundersökning används för att få svar på tydligt definierade frågor från en stor mängd människor 
(Frechtling 2002). Med kvantitativ menas ”forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och 
statistiska bearbetnings- och analysmodeller” (Patel & Davidson 2011, s.13). Det behövs så många 
svar som möjligt för att kunna dra slutsatser som kan säkerställas och därmed behövs en kvantitativ 
metod för att samla in data från enkäter. Frågorna i enkätundersökningen till denna studie hade fasta 
svar som ja eller nej, men det fanns även möjligheter att svara något annat om deltagaren ville på 
frågor som inte kunde besvaras med ja eller nej. 

I undersökningen fanns även rangordningsfrågor där deltagaren rangordnade olika svarsalternativ. 
Patel och Davidson (2011) beskriver detta som attitydformulär. Ett sätt att ta reda på vad en individ 
tycker om ett visst påstående. Svarspersonerna fick då rangordna sina svar från 1-4 eller från ”Inte 
alls nöjd” till ”Mycket nöjd” vilket är en modifiering av Patel och Davidsons (2011) exempel som 
gick från ”Tar helt avstånd” till ”Instämmer helt” med den så kallade Likert-skalan. Genom 
rangordningsfrågor kan slutsatser dras om människors attityd till en viss företeelse, i detta fall om 
svarspersonerna är nöjda med innehållet på sina gyms Facebooksidor. 

Det traditionella sättet att utföra enkätundersökningar är med hjälp av papper och penna, men detta 
har förändrats (Frechtling 2002). Att genomföra enkäter i form av bifogade filer i ett e-mail eller via 
en webbsida har blivit alltmer populärt. Detta medför flera fördelar. Dessa elektroniska svar kan 
direkt sparas i en databas och svaren behöver därmed inte räknas för hand. Detta sparar tid i 
analysfasen. Det går även att sätta upp regler för vad som är ett godtagbart svar i en elektronisk 
enkätundersökning. Ett exempel är att det inte ska vara möjligt att svara 6 på en skala som går från 1 
till 5. Elektroniska enkätundersökningar har möjligheten att hantera och förhindra detta från att 
hända. 
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En enkätundersökning har fördelen att det är möjligt att erhålla ett högt antal svar. Detta bidrar till att 
säkerställa att fler än en person håller med om ett visst påstående istället för en enskild individ. 
Tyvärr kan det vara svårt att få en stor mängd människor att svara på en enkätundersökning. De 
kanske inte har tid eller så vill de kanske inte delta. Det finns även en risk att de som faktiskt svarar 
på enkätundersökningen inte gör det på ett korrekt sätt. De kan bland annat hoppa över frågor som är 
viktiga för att kunna dra slutsatser av resultatet. Därför är den en stor fördel att använda elektroniska 
enkätundersökningar som inte tillåter svarspersonerna att göra fel. Den elektroniska tjänsten som 
används kan då tala om för svarspersonerna att till exempel ett svar saknas för en viss fråga. 

Till denna studie genomfördes en enkätundersökning bland gymmedlemmar. Denna skapades via 
online-verktyget SurveyMonkey, en webbplats med syftet att skapa och dela ut enkätundersökningar 
via internet. Enkätundersökningen bestod av totalt nio frågor (se bilaga 5) angående svarspersonens 
vanor på Facebook, deras nuvarande inställning till sitt gyms Facebooksida och även andra typer av 
träningsrelaterade Facebooksidor. Länken till undersökningen distribuerades via Facebook, Twitter 
och E-post från 2014-04-13 till 2014-05-09. 

Respondenterna valdes ut genom författarens kontaktnät, bland annat via sociala medier. För de 
personer som inte var medlemmar på sociala medier delades enkätundersökningen ut via E-post. 
Enkätundersökningens syfte krävde att så många som möjligt av respondenterna var medlemmar på 
Facebook och därav delades inlägg ut offentligt som i sin tur kunde delas av andra 
Facebookmedlemmar. Detta för att kunna nå ut till så många personer som möjligt. 

Inläggen som offentligt delades ut beskrev enkätundersökningens målgrupp, vilket var 
gymmedlemmar och även hur resultatet skulle användas, se figur 1. Beskrivningen fanns även 
tillgänglig högst upp på enkätundersökningens webbsida där respondenterna kunde läsa att: ”Denna 
enkätundersökning görs för att ta reda på gymmedlemmars förväntningar och behov utav deras gyms 
Facebooksida. Detta kan leda till en anpassning av gyms Facebooksidor för att publicera innehåll 
deras medlemmar vill se”, se bilaga 5. 

 

Figur 1: Skärmdump av ett inlägg på Facebook skrivet av författaren där länken till 
enkätundersökningen distribuerades. 
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2.2 Användning av tidigare teori 

Litteraturgenomgången användes som ett underlag för att ta fram frågor till intervjuerna och 
enkätundersökningen. Den genomgångna litteraturen har också använts vid analysen av det empiriska 
materialet rörande gym. Analyskapitlet har strukturerats efter en modell som tas fram i slutet av 
teorikapitlet. 

2.3 Kritisk diskussion om metoden 

2.3.1 Intervjuer 

Patel och Davidson (2011) beskriver på sidan 108 att ”en god kvalitativ analys kännetecknas av att ha 
en god inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull helhet”. De kvalitativa intervjuerna i 
studien kunde relateras till en meningsfull helhet då ett gyms Facebooksida ska kunna generera nya 
medlemmar och därmed bidra till potentiellt högre intäkter genom nya medlemskap. Ett problem kan 
dock förekomma vid transkriberingen av dessa intervjuer. Eftersom det är en stor skillnad på talspråk 
och skriftspråk kan vissa viktiga aspekter av ett samtal gå förlorade i transkriberingen. Detta kan vara 
kroppsspråk, gester eller betoningar som inte går att framföra vid en transkribering. 

Ett annat problem relaterade till intervjuer är att det tar väldigt lång tid att utföra och bearbeta dem 
(Frechtling 2002). Det är en stor mängd data som samlas in och måste transkriberas för att sedan 
kunna analyseras. Om vi dessutom har använt en mer djupgående strategi till våra intervjuer kan 
svaren bli inkonsekventa. Har vi verkligen fått svar på frågan vi ställde? För att försäkra sig om detta 
är det viktigt att ha en viss struktur på intervjun. Vi är då säkra på att svaren har den betydelse för 
arbetet som det är tänkt. 

Alla intervjuer i studien genomfördes via telefon för att enklare kunna schemalägga intervjuerna. Att 
genomföra intervjuer över telefon har dock flera nackdelar. Det går bland annat inte att se personen 
som blir intervjuad (Gillham 2005, s.103). Allt kroppsspråk går förlorat vilket det inte gör vid ett 
möte mellan intervjuaren och intervjupersonen. Ett telefonsamtal är dessutom svårt att hålla igång på 
grund av att den enda typen av kommunikation vi kan förmedla är verbal. Detta gör att tiden 
intervjun kan pågå via telefon blir mindre tolererbar än vid ett personligt möte. Detta medför att 
intervjuaren måste vara mer koncentrerad än under en intervju som utförs öga mot öga. 

Intervjuarens förmåga måste även beaktas. ”People have a working understanding of themselves 
which forms part of their ability to relate to one another: it is contstantly revised through the process 
of interaction and reflection” (Gillham 2005, s.7). Med tiden kan vi alltså förändras och förbättras 
genom interaktion och reflektion. Vad som bidrar till intervjuns validitet är inte i första hand att den 
ger en sann bild av personen. Utan det som bidrar till validitet är att vad som uppfattas ska vara en 
väl avvägd redogörelse över vad som sades under intervjun. 

2.3.2 Enkätundersökning 

Det kan vara svårt att få så många svar på enkäter som är önskat. Detta kan påverka studiens 
reliabilitet eftersom datan inte kan statistiskt säkerställas. Fler svar kan medföra ett annorlunda 
resultat och detta är något som strävats efter i studien. Däremot är varje individs bidrag viktigt för 
reliabiliteten (Patel & Davidson 2011). Om vi ser en trend hos en större del av de som har svarat på 
undersökningen kan detta ses som ett induktivt arbetssätt, vi formulerar en teori från enskilda fall. 
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För att öka studiens reliabilitet var det inte möjligt att svara på enkätundersökningen mer än en gång. 
Om en person lämnar samma svar flera gånger skulle detta kunna orsaka en rubbning av 
enkätundersökningens resultat. Därför möttes de användare som redan lämnat ett svar på 
enkätundersökningen av ett meddelande när de klickade på länken till enkätundersökningen. Detta 
meddelande talade om för användaren att det inte gick att svara på enkätundersökningen mer än en 
gång. 

Ett annat problem med enkätundersökningar är att de inte ger en djupare förklaring till svaren 
(Frechtling 2002). Detta är något som måste vägas vid metodvalet. Vill vi ha så många svar som 
möjligt eller så detaljerade svar som möjligt? För detta arbete var det viktigt att få in så många svar 
från medlemmar på gym som möjligt. Eftersom vi då klart kan se medlemmarnas inställning till 
gymmens Facebooksidor kan det vara enklare att få igenom en förändring hos företagen. 

Något som bör beaktas i enkätundersökningens resultat är urvalet av respondenter. Författarens 
kontaktnät speglar inte en majoritet av populationen utan endast en mindre del av befolkningen. Detta 
kan medföra en försvagning av studiens generaliserbarhet. Det som har gjorts för att nå ut till andra 
demografier och öka dess spridning är att enkätundersökningen även delades ut via E-
postmeddelanden. 

Det är även svårt att säkerställa att alla respondenter var gymmedlemmar, det är ett antagande som 
gjorts att alla respondenter faktiskt var gymmedlemmar. Det finns även ett flertal typer av 
gymmedlemmar, allt från de personer som tränar flera gånger i veckan till de som är medlemmar på 
gym men i princip aldrig besöker gymmet. För att säkerställa svaren skulle en iakttagelse av detta 
kunna göras, men det har inte iakttagits i denna studie. 

2.3.3 Mättnad 

Deltagare till alla typer av studier kan ha olika åsikter (Mason 2010). Därför är det viktigt att hitta så 
många olika svar som möjligt för att få en helhetsbild av en fråga. Detta kan dock medföra att samma 
svar upprepas av ett flertal deltagare i studien vilket gör svaren redundanta. På grund av detta är det 
viktigt att vara medveten om empirins mättnad. Ett sätt att ta reda på hur många svar som krävs för 
att kunna dra korrekta slutsatser. Studien når en mättnad när datainsamlingen inte längre belyser 
något nytt i frågan (Glaser & Strauss 1967 refererad i Mason 2010). 
 
Tre intervjuer genomfördes och totalt skickades 32 svar in till en enkätundersökning till denna studie. 
Detta belyste studiens frågeställningar och gav likvärdiga svar som kan anses göra studien mättad. 
Dock hade fler intervjuer och svar kunnat säkerställa resultaten på ett bättre sätt. Det är något som 
strävades efter i studien men det visade sig vara svårt att både få intervjuer och svar till 
enkätundersökningen. 

2.4 Källkritik 

Denna studie innehåller teorier från andra författare som måste tas med viss reservation. Vi måste 
vara säkra på att teorin vi läser är trovärdig och inget annat. Det ska vara möjligt att utmärka 
skillnaderna på vad som är legitim kunskap och vad som är en författares åsikt (Scott & Usher 2010). 
Scott och Usher (2010) beskriver på sidan 12 begreppet positivism på följande vis: ”It argues that, 
since the only possible content of true statements is facts, it is scientific method that reveals facts 
about the world”. Positivism är alltså ett begrepp som argumenterar för att eftersom det enda möjliga 
innehållet med sanna påståenden är fakta är det vetenskapliga metoder som uppdagar fakta om 
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världen. Därav består teorin i denna studie till en stor del av forskningsartiklar som hämtats genom 
vetenskapliga databaser som Inspec och IEEE Xplore. 

2.5 Etik 

Ingen deltagare ska vara tvingad att delta i en studie, det måste vara frivilligt (Loue 2000). Alla 
personer som ingår i en studie måste därför vara fullt medvetna om att det är en forskningsstudie de 
ingår i (Oliver 2010). Detta är mer känt som ”informed consent”, eller informerat samtycke. Alla har 
rätt att veta hur datan de bidrar med skall användas och som forskare är det viktigt att bidra med 
denna information innan intervjupersonen eller respondenten svarar på forskarens frågor. 
 
Under intervjuer kan exaktheten och flera detaljer falla bort om intervjuaren endast tar anteckningar 
(Oliver 2010). Därför har inspelningar av intervjuer blivit allt vanligare. Innan inspelningen kan 
inledas måste intervjupersonen vara medveten om att intervjun kommer att spelas in. Därav måste 
intervjuaren alltid fråga intervjupersonen om samtycke till detta. 
 
I denna studie har alla intervjupersoner och deltagare i enkätundersökningen blivit informerade om 
studiens syfte och hur datan kommer att användas. Innan varje intervju har intervjupersonen fått 
frågan om intervjun kunde bli inspelad. Alla intervjupersoner gav sitt samtycke och alla intervjuer 
spelades in för att sedan bli transkriberade, se bilaga 2, 3 och 4. 
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3 Teori 
Teorikapitlet har för avsikt att presentera den teori som utgör grunden för den empiriska studien. Till 
en början presenteras hur privatpersoner använder sociala medier följt av hur företag använder 
sociala medier, möjligheter för företag på Facebook, riktlinjer för företags uppstart på Facebook och 
även riskfaktorer relaterade till Facebook och företag. Teorikapitlet avslutas med en presentation av 
analysmodellen som används i studien. 

3.1 Privatpersoners användningsområden av sociala medier 

Det finns idag en uppsjö av användningsområden inom sociala medier. Whiting och Williams (2013) 
har gjort en studie där 25 personer mellan 18 och 56 år intervjuades för att ta reda på deras vanor på 
sociala medier, se figur 2. Resultatet visar att 88 % använder sociala medier till att interagera med 
andra människor. Detta kan vara kontakt med familj, vänner, bekanta och även för att träffa nya 
vänner. 80 % letar efter information på sociala medier. De letar efter information om olika produkter, 
företag, rabatter och evenemang. Inom detta område ingår även självutbildning i form av 
instruktionsvideor för att lära sig nya saker. 76 % av de utfrågade använder sociala medier till att få 
tiden att gå när de har tråkigt. 64 % använder det i underhållningssyfte till exempel genom att lyssna 
på musik, spela spel och se på videor. 60 % använder sociala medier till avkoppling. 56 % vill 
uttrycka sina åsikter där en fördel är möjligheten till anonymitet. 56 % vill kunna få något att prata 
om. Detta kan till exempel vara skvaller om gemensamma vänner. 52 % använder sociala medier 
eftersom det helt enkelt är bekvämt. Det finns tillgängligt överallt och när som helst. Det finns alltid 
något nytt att ta reda på. 40 % svarade att de delar med sig av information till andra. Exempel på 
detta är skriva inlägg, bilder och filmer. 32 % vill kunna övervaka andra personer. Det kan bland 
annat vara föräldrar som spionerar på sina barns Facebooksidor eftersom där vet ingen om att de blir 
övervakade av en viss person. 

 

Figur 2: Sammanställning av hur privatpersoner använder sociala medier. Källa: Whiting & 
Williams 2013, s.366-367. 
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3.2 Privatpersoners relation till företag på sociala medier 

En uppskattning redovisad av Nair (2012) menar att över 55 % av användarna på sociala medier har 
en anknytning till olika varumärken. Den genomsnittlige konsumenten följer 10 varumärken på 
sociala medier. Detta gör användarna eftersom de där kan få snabb respons av företaget (att skaffa en 
relation till varumärket). Företag som användarna följer är de som delar ut relevant information och 
innehåll som både är underhållande och har en vänlig ton. De följer även varumärken på sociala 
medier för att kunna ta del av kampanjer. Nair (2012) lägger även till att dessa kampanjer måste vara 
unika för att väcka uppmärksamhet bland användarna på sociala medier. 

3.3 Svenskarnas användning av internet och Facebook 

År 2013 använde 87 % av den svenska befolkningen internet någon gång och 74 % använde internet 
dagligen (Findahl 2013). I takt med att användningen av internet har ökat har även användandet av 
sociala medier stigit. Findahl (2013) redovisar att under år 2013 hade 66 % av Sveriges 
internetanvändare över 12 år någon gång besökt ett socialt nätverk. Samma siffra, 66 % uppgav att de 
någon gång under året hade besökt Facebook. 45 % använder Facebook dagligen och svensken 
tillbringar i genomsnitt 3 timmar och 14 minuter i veckan på sociala nätverk. 

3.4 Användarnas beteendeförändring på internet 

Något som är viktigt att tänka på vid användningen av sociala medier är att människors beteenden 
förändras när de besöker webbplatser som Facebook eller Twitter. Att kommunicera via internet är 
inte detsamma som att kommunicera öga mot öga (Cowlett 2011). Eftersom användare enkelt kan 
kommunicera med likasinnade inom väldigt specifika områden har det blivit vanligt att bygga upp en 
identitet som inte stämmer överens med den som visas upp och uppfattas av andra i verkligheten 
(Cowlett 2011). Som en expert inom ett specifikt område är det enkelt att framställa sig som 
auktoritär på sociala medier, men hur autentisk är en person på internet? Detta är något företag måste 
beakta. En Facebooksida kan generera många besökare eller ”gilla”-markeringar, men hur genuint 
intresserade av företag är användarna och vad tycker de egentligen om varumärket? Företag som 
använder sociala medier måste ta reda på om dessa användare är lojala till företaget eller om de 
enbart är ute efter ett visst erbjudande och sedan inte vill ta del av företagets information. 

3.5 Facebooks möjligheter för företag 

Asur (2012) beskriver olika möjligheter för företag att använda sociala medier. Med Web 2.0 har 
tillgängligheten av information ökat markant. Miljoner av människor från hela världen har fått 
möjligheten att kommunicera och dela innehåll som aldrig förr. På grund av att information har blivit 
så lättillgängligt har användarna dock blivit mer selektiva. Användarna ser endast på det de vill se 
och inget annat. Därmed har en kapplöpning påbörjats för att kunna nå ut till massorna. Företag 
började se möjligheterna med marknadsföring online när Google blev börsnoterat. Det uppdagades 
hur höga intäkter som kunde genereras genom marknadsföring på internet. Vad som gjorde 
marknadsföringen så framgångsrik var det enorma antalet potentiella kunder företagen numera kunde 
nå ut till. 

När sociala nätverk som Facebook ökade i popularitet såg företagen liknande möjligheter från 
tidigare erfarenheter av Google. I januari 2011 rapporterades det att den genomsnittlige användaren 
spenderar 6 timmar och 35 minuter på Facebook per månad jämfört med Googles 3 timmar och 20 
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minuter (Asur 2012). I september 2012 meddelade även Facebook att de hade nått 1 miljard aktiva 
användare. Facebook hade nu blivit en alltmer viktig del av företags marknadsföring. 

Facebook låter företag skapa egna sidor gratis, så kallade ”Fan Pages” eller Facebooksidor. En fan 
page kan innehålla liknande information som en vanlig webbplats. Kontaktinformation och en 
beskrivning av företaget kan publiceras bland annat. På Facebooksidan har de även möjligheter att nå 
ut till sina kunder för att stärka sina kundrelationer. Istället för att använda mer traditionella metoder 
att kontakta ett företag såsom via telefon eller e-mail har det nu blivit möjligt för kunder att skicka 
meddelanden direkt till ett företag via Facebook. Företag kan också dela ut information som skrivna 
inlägg, bilder eller videor. Dessa inlägg kan användare prenumerera på genom att ”gilla” 
Facebooksidan. På så sätt visas inläggen direkt i användarnas nyhetsflöden. Inläggen kan även göras 
mer synliga genom att göra dem till så kallade ”Promoted Posts” (Facebook 2014i). Ett sådant inlägg 
är betalt av företaget för att hamna på toppen av nyhetsflödet hos de användarna som gillar 
Facebooksidan. Om en användare sedan delar med sig av, kommenterar eller gillar ett sådant inlägg 
blir detta också mer synligt bland användarnas vänner som inte redan har gillat Facebooksidan. 

En annan strategi inom marknadsföring via Facebook är reklam. Fördelen med att göra reklam för ett 
företag via Facebook är att reklamen kan ses av användare som inte redan gillar företagets 
Facebooksida. Informationen kan dessutom inte enbart vara synlig i en användares nyhetsflöde utan 
reklamen visas även på andra platser på en Facebook såsom i en spalt till höger om användarnas 
nyhetsflöden. Reklamen kan även rikta sig till specifika demografier. Det är enkelt att ta reda på 
vilken plats användarna befinner sig på, kön, ålder, vilka deras vänner är och vilka andra 
Facebooksidor de i nuläget gillar. Detta utgör en grund för att rikta reklam till de individer som är 
mest troliga att köpa en produkt eller tjänst av företaget. Problemet med detta är att användarna kan 
känna sig integritetskränkta av att få specifikt riktad reklam på Facebook. 

Den typiska modellen för att använda en fan page är att använda sig av olika kampanjer för att nå ut 
till fler kunder. Ett vanligt exempel är rabatter eller erbjudanden som endast kan utnyttjas om 
användaren gillar företagets Facebooksida. Fördelen med att få många användare att gilla sidan är att 
dessa personer kan rekommendera sidan till sina vänner. Detta kan i sin tur generera fler och fler 
följare av Facebooksidan. Det gjordes en studie utförd av Chadwick Martin Bailey och Constant 
Contact, Inc. (2011) om konsumenters beteenden. Det som upptäcktes var att 56 % av konsumenterna 
ansåg att det är mer troligt att de skulle rekommendera ett företag efter att de blivit en följare av 
företagets Facebooksida. 51 % ansåg att det är mer troligt att de skulle köpa en produkt av företaget 
efter att de blivit en följare av företagets Facebooksida. Detta indikerar att företag borde rikta sin 
reklam till användare på Facebook. 

Något som kan anses vara viktigt för en Facebooksidas innehåll är så kallad ”news feed 
optimization”. Inläggen optimeras för att kunna nå ut till så många personer som möjligt. Innehållet 
skräddarsys för att passa algoritmen Edge Rank som styr om ett inlägg ska, eller inte ska synas i en 
användares nyhetsflöde. Algoritmen prioriterar videor och bilder framför om användare delar 
inlägget. Minst prioriterat är om ett inlägg gillas. Denna optimering har tyvärr en baksida. När fler 
och fler företag börjar optimera sina nyhetsflöden genom att till exempel enbart ladda upp videor och 
bilder så kan relevansen av inläggen minska, de kan till och med tolkas som spam. Detta kan i sin tur 
leda till att användare slutar gilla företaget på Facebook eller slutar köpa varor eller tjänster av dem. 
Värdet av innehållet bygger inte på hur optimerat det är för en algoritm. Det bygger på vad 
varumärket står för och hur relevant och betydelsefull informationen är för dem som gillar sidan 
(Asur 2012). 

Något annat som är viktigt att beakta är användarnas engagemang på Facebook. Till en början 
försökte företag generera så många följare som möjligt till varje pris (Nair 2012). Detta resulterade i 
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en stor mängd följare med ett väldigt lågt engagemang, dvs. de var inte aktiva på Facebooksidan 
utöver att de vid något tillfälle ”gillade” företagets Facebooksida. Denna trend märktes av och 
förändrades till att fokusera på ”kvalitativa användare” som visar engagemang genom att gilla, dela 
och kommentera inlägg på Facebooksidan istället för att enbart fokusera på att så många personer 
som möjligt ska ”gilla” Facebooksidan. 

En nackdel med Facebook för företag är väldigt små handlingar kan förändra företagets rykte väldigt 
snabbt (Null & Homnick 2013). Det räcker med ett opassande inlägg som användarna tar del av och 
sedan kan sprida bland sina vänner och bekanta och på så sätt använda det virala fenomenet emot 
företaget i fråga. Därför bör hanteringen av sociala medier skötas av auktoriserade anställda som har 
blivit utbildade inom området (Null & Homnick 2013). Detta bör göras genom en kvalitetskontroll 
antingen via en anställd med tillgång till företagets Facebookkonto eller en nedskriven manual. En 
manual som alltid måste konsulteras innan ett inlägg kan offentliggöras. Inlägg kan tas bort och 
ändras, men de kan fortfarande leva kvar och kan fortsätta spridas och orsaka skada för företagen 
(Null & Homnick 2013). 

3.6 Generering av följare på Facebook 

Gil-Or (2010) beskriver ett experiment med syftet att förvärva medlemmar till en restaurangs 
Facebooksida. Den virtuella världen skulle sedan bryggas över till verkligheten för att generera fler 
kunder till restaurangen. Facebooksidan skapades, kontaktinformation lades till och 20 inbjudningar 
till att bli medlem skickades. En genomsnittlig användare på Facebook har 130 vänner och när dessa 
20 personer eventuellt blir medlemmar kan detta potentiellt ses av 2600 personer. Under två veckor 
gjordes följande: Först skickades ett meddelande ut där restaurangen talade om att medlemmarna 
ibland kommer att få speciella erbjudanden genom Facebooksidan. De bad även de existerande 
medlemmarna att bjuda in sina vänner till att också bli medlemmar. Sedan skickades det ut ett 
erbjudande från restaurangen för att få fler medlemmar. 

Resultatet blev att av de 20 första inbjudningarna blev tolv medlemmar. Efter en månad hade 
medlemsantalet ökat till 80 (de första tolv inkluderat). Detta betyder att informationen sprider sig 
enklast via användarna. Medlemmarna blev tillfrågade hur de hittade Facebooksidan. Antingen hade 
en vän skickat en inbjudan eller så hade personen sett att en vän just blivit medlem eller att personen 
hade sett restaurangens logotyp på en väns Facebooksida och blev därav nyfiken. På så sätt kan ett 
företag starta en Facebooksida, nå ut till potentiella kunder och öka medlemsantalet snabbt. 

3.7 Riktlinjer för företag som vill börja använda Facebook 

Rao (2012) lyfter fram vikten av en närvaro på sociala medier för företag. Sociala medier har 
möjligheten att skapa autentiska dialoger mellan vänner och även mellan företag och konsumenter. 
På detta vis har företag potentialen att nå ut till nya kunder, stärka relationen till de redan existerande 
kunderna för att öka deras lojalitet till företaget och för att kunna generera högre inkomster för 
företaget. Allt detta med en ”personlig touch” liknande den en kund kan bemötas med om kunden 
personligen besöker företaget. 
 
Fyra stycken steg för ett företags uppstart på Facebook tas upp av Rao (2012). Det första steget är att 
skapa en Facebooksida. Detta blir plattformen för att skapa dialoger med kunder och även dela ut 
information på tidslinjen. När Facebooksidan är skapad är det viktigt att nå ut till de redan 
existerande kunderna företaget har idag. Detta är den andra riktlinjen. Genom att bjuda in personer 
som kan vara intresserade av Facebooksidan och samtidigt göra reklam via Facebook är det möjligt 
att väcka uppmärksamhet bland användarna på Facebook. När skaran av personer som besöker 
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Facebooksidan ökar bör företaget gå vidare till den tredje riktlinjen, att göra besökarna engagerade. 
Företaget måste bidra med innehåll av hög kvalitet såsom skrivna inlägg, foton, videor, tävlingar osv. 
För att få en bättre uppfattning om allt innehåll som skall läggas ut kan det behövas ett schema över 
hur olika inlägg skall timas, dvs. när ett inlägg ska läggas ut och vilken typ av inlägg det ska vara. 
Den sista riktlinjen är att influera vännerna till de som redan gillar ett företags Facebooksida. Detta 
kan genomföras genom att göra de viktigaste inläggen till promoted posts. Därmed kan även vänner 
till de som redan gillar Facebooksidan ta del av ett företags information. Detta kan i sin tur generera 
fler gilla-markeringar på Facebook och fler kunder i slutändan. 

3.8 Vad företag bör se upp för på sociala medier 

Sociala medier ger privatpersoner och företag möjligheten att föra en dialog, men allt innehåll som 
kan läggas ut är inte till företagets fördel. Om ett företag inte är försiktiga med vad de delar ut för 
innehåll kan de behöva betala ett dyrt pris för sin obetänksamhet. Nair (2012) redovisar fem olika 
kontrollpunkter för att undvika eventuella katastrofer på sociala medier för företag. 
 
Den första punken Nair (2012) tar upp är att innehållet som offentliggörs inte ska kunna anses vara 
stötande på något sätt. Det får alltså inte vara ofredande, diskriminerande eller upprörande eftersom 
detta kan leda till allvarliga konsekvenser. Nair (2012) nämner ett exempel om en video av 
webbhotellet GoDaddys VD Bob Parsons. På denna video visas Bob Parsons skjuta en elefant i 
Zimbabwe vilket medförde skarp kritik mot företaget. Bland annat stängde djurrättsorganisationen 
PETA ned sitt konto på GoDaddy och bad andra att göra detsamma. Sådana händelser orsakar skada 
på varumärket och företagets rykte. 
 
Den andra punkten är till för att förebygga att stötande inlägg kan läggas ut. Det handlar om att 
enbart lita på de bäst lämpade personerna när det gäller hanteringen av innehållet på sociala medier. 
Det finns en så liten felmarginal och endast en felsägning kan orsaka katastrofala följder. Därför 
behövs personer i företaget som på bästa sätt kan hantera innehållet för att enbart kvalitativ 
information skall läggas ut och inget som kan anses stötande skickas ut från företagets konton på 
sociala medier. 
 
Punkt nummer tre handlar om att inte rida på en trend (Nair 2012), dvs. det som är intressant för 
användarna just nu, men kanske inte under en längre tidsperiod. Dessa trender har ett finger på pulsen 
hos användarna men företag bör inte försöka kapitalisera på dessa trender, speciellt inte om det berör 
kriser såsom naturkatastrofer. 
 
”Timing is everything” eller ”Timing är allt” är den fjärde punkten Nair (2012) beskriver. 
Framgången för kampanjer på sociala medier påverkas mycket av när de lanseras. Om företaget till 
exempel är i en ekonomisk kris är det inte rätt tid att lansera en kampanj på sociala medier där 
lyxkonsumtion står i fokus. Något som Nair (2012) beskriver att flygbolaget Quantas gjorde i en 
kristid. Detta ledde till ett bakslag för företaget i form av en uppsjö av negativa och sarkastiska 
kommentarer riktade till Quantas via sociala medier. 
 
Den femte och sista punkten handlar om ärlighet. ”Are you honest?” eller ”Är du ärlig?”. Nair (2012) 
anser att detta kan vara den viktigaste frågan ett företag måste ställa sig innan de satsar på sociala 
medier. Om företaget inte är ärliga med sina affärsmetoder och etik är det högst troligt att detta 
speglar av sig på sociala medier. Där har kunderna möjligheten att uttrycka sina åsikter om företaget 
som kan medföra negativa konsekvenser för företaget. 
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Som en slutsats tar Nair (2012) upp att saker och ting kan gå fel trots att företaget gör sitt bästa. Det 
är därför bra att ha en förberedd plan på hur olika situationer skall hanteras. När saker väl går fel är 
det bäst att inte vara defensiv, utan att istället be om ursäkt och acceptera sitt misstag. 

3.9 Analysmodell 

Studiens syfte är att analysera hur gym använder sociala medier och jämföra det med 
gymmedlemmars åsikter. Detta för att ta reda på om gymmens tillämpning av sociala medier 
stämmer med vad användarna vill se på en sådan Facebooksida. Analysmodellen ger en överblick 
över studiens avgränsningar. Den skall vara till stöd för studiens utformning och dessutom för läsaren 
om studiens ämnesområde. Denna studies analysmodell är utformad för att beskriva olika 
användningsområden för privatpersoner och företag på sociala medier, se figur 3. Dessa två grupper 
har olika avsikter och syften när de använder sociala medier och detta skildras i analysmodellen. Alla 
delar av analysmodellen är sammanhängande med tidigare teori och utgör ett underlag för 
insamlandet av empirin. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 3: Analysmodell. En modell över vad som analyserats i studien. Källa: Författaren. 

3.9.1 Privatpersoner 

Den ena gruppen som behandlas i analysmodellen är privatpersoner. Whiting och Williams (2013) 
genomförde en studie bland 25 personer i åldrarna 18 till 56 år för att ta reda på olika 
användningsområden för sociala medier. I Whiting och Williams (2013) studie uppdagades tio 
kategorier om varför privatpersoner använder sociala medier. Dessa är interaktion, 
informationssökning, få tiden att gå, underhållning, avkoppling, uttrycka åsikter, få något att prata 
om, bekvämlighet, dela information och övervakning. Till denna studies analymodell har dessa 
kategorier slagits samman på grund av att många kategorier är likvärdiga. Interaktion och få något att 
prata om har slagits samman till huvudområdet interaktion med andra personer och företag. 
Informationssökning har ej slagits samman med någon annan kategori utan består enbart av Whiting 
och Williams (2013) kategori. Underhållning har slagits samman med få tiden att gå, avkoppling, 
övervakning och bekvämlighet då dessa kategorier har mycket gemensamt. Dela information har 
slagits samman med att uttrycka åsikter. Det är dessa huvudområden som står till grund för 
analysmodellens del som berör privatpersoner.  

Interaktion med andra privatpersoner och även företag 

Informationssökning 

Underhållning 

Dela information 

Privatpersoner Företag Sociala Medier 

Stärka kundrelationer 

Sprida information 

Marknadsföring 
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• Interaktion med andra personer och företag 
 
Detta användningsområde är det mest populära bland privatpersoner. 88 % av personerna som ingick 
i Whiting och Williams (2013) studie svarade att de använder sociala medier för att interagera med 
andra människor. Användarna interagerar med familj, vänner, bekanta och träffar även nya vänner 
via sociala medier. I en annan studie redovisad av Nair (2012) framgår det att 55 % av användarna på 
sociala medier har en anknytning till ett varumärke. Via sociala medier har kommunikationen mellan 
kunder och företag förenklats och effektiviserats. Konsumenter kan numera dessutom via sociala 
medier få snabbare respons än via mer traditionella tillvägagångssätt såsom telefon och e-post. 
 

• Informationssökning 
 
Whiting och Williams (2013) redovisar att 80 % av användarna på sociala medier letar efter 
information. Typen av information som privatpersoner söker efter är information om olika produkter, 
företag, rabatter och evenemang. Inom kategorin informationssökning ingår även självlärande via till 
exempel instruktionsvideor. 
 

• Underhållning 
 
64 % av privatpersonerna i Whiting och Williams (2013) studie använder sociala medier i 
underhållningssyfte. Inom detta område ingår konsumtion av musik, spel och videor via sociala 
medier. 
 

• Dela information 
 
I Whiting och Williams (2013) studie svarade 40 % av de tillfrågade att de använder sociala medier 
för att dela information. Vad detta innebär är att personen delar ut information om sig själv till andra 
via sociala medier. Exempel på detta kan bland annat vara en statusuppdatering som publiceras på en 
användares tidslinje på Facebooks eller en ”Tweet” på Twitter. Denna interaktivitet medför en dialog 
mellan användarna på de sociala nätverken. 

3.9.2 Företag 

För företag är syftet med sociala medier annorlunda än för privatpersoner. I slutändan vill företag 
generera högre intäkter och detta medför andra användningsområden än för privatpersoner. Till 
denna analysmodell har tre huvudområden påträffats beskrivna av Rao (2012), Asur (2012) och Nair 
(2012) om varför företag idag använder sociala medier. 
 

• Stärka kundrelationer 
 
En närvaro på sociala medier har blivit allt viktigare för företag. Rao (2012) beskriver att via sociala 
medier har företag möjligheten att skapa autentiska dialoger mellan företag och konsumenter. På så 
sätt kan företag snabbare och enklare nå ut till nya kunder, göra de redan existerande kunderna mer 
lojala och till sist generera högre intäkter för företaget. Denna kommunikation görs med en vänlig ton 
och en ”personlig touch” som liknar det bemötande en kund kan förvänta sig om kunden personligen 
besöker företaget. 
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• Sprida information 
 
Facebook låter företag skapa sina egna sidor gratis (Asur 2012). På dessa Facebooksidor kan företag 
publicera liknande innehåll som på en webbplats såsom en beskrivning av företaget och 
kontaktinformation. Det är även möjligt att dela ut mer händelsedriven information i form av skrivna 
inlägg, bilder eller videor. Om en användare har ”gillat” företagets Facebooksida blir denna 
information synlig i personens nyhetsflöde. Användarna har då möjligheten att interagera med 
innehållet genom att till exempel ”gilla” ett foto eller kommentera ett skriftligt inlägg. För att göra 
användarna mer engagerade av innehållet som läggs ut ska informationen hålla en vänlig ton och vara 
underhållande för besökarna (Nair 2012). 
 

• Marknadsföring 
 
Det finns en stor möjlighet att attrahera kunder via sociala medier. 51 % av konsumenterna anser att 
det är mer troligt att de skulle köpa en produkt av ett företag efter de gillat företaget på Facebook 
(Asur 2012). Användare på sociala medier följer varumärken bland annat för att kunna ta del av 
kampanjer. Nair (2012) redovisar att den genomsnittlige konsumenten följer 10 varumärken på 
sociala medier. Dock har användarna blivit mer selektiva av vilken information de faktiskt 
konsumerar. Det finns idag mer innehåll tillgängligt än vad som är möjligt att konsumera. På grund 
av denna selektion av innehåll (Asur 2012) måste företags kampanjer vara unika för att de ska kunna 
väcka uppmärksamhet bland användarna på sociala medier (Nair 2012). Facebook erbjuder olika 
betaltjänster för att företag ska nå ut med sina budskap i marknadsföringssyfte. Promoted posts 
används för att göra inlägg mer synliga för de som redan gillar Facebooksidan och dessutom för 
deras vänner som ännu inte gillar Facebooksidan (Asur 2012). En annan strategi redovisad av Asur 
(2012) är att använda sig av reklam på Facebook. Företag kan då rikta sin reklam mot en mer specifik 
demografi. Med reklam på Facebook kan företag även nå ut till användare som inte redan gillar 
företagets Facebooksida genom reklam som kan synas i en spalt till höger om användarens 
nyhetsflöde. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras den insamlade datan. Källorna till datan är tre intervjuer och en 
enkätundersökning som alla utfördes i april 2014. 

4.1 Datainsamling- Intervjuer 

Nedan redovisas de erhållna svaren från tre intervjuer. Frågorna som ställdes finns att läsa i bilaga 1. 
Intervjuutskrifter av intervjuerna finns även tillgängliga som bilagor, se bilaga 2, 3 och 4. 

4.1.1 Intervju 1: Endorfin, Alingsås 

Intervju 1 utfördes 2014-04-17 via telefon med Emma Hurtig från Endorfin i Alingsås, se bilaga 2. 
Emma Hurtig arbetar som receptionskoordinator på Endorfin i Alingsås. Hon har även ett ansvar 
inom marknadsföringen i form av annonser och Facebook. 
 
Endorfin i Alingsås är ett nystartat gym som öppnade 1 januari 2014. Idag har de 2000 medlemmar. 
Av dem gillar 1706 deras Facebooksida, dvs. 85 % vilket är en ovanligt hög siffra jämfört med andra 
gym. Även deras samarbetspartner (Endorfin i Lerum) har också ett relativt högt antal användare på 
Facebook jämfört med de ledande kedjorna i Sverige. Av 3500 medlemmar har de idag (2014-04-22) 
892 stycken gilla-markeringar (25 %) på sin Facebooksida. 
 
Syfte vid uppstarten av Facebooksidorna för båda gymmen har varit marknadsföring. De ville nå ut 
människor på ett mer personligt plan som inte kunde genomföras via andra former av 
marknadsföring. Strategin de använde sig av för att locka nya medlemmar var att de skapade sin 
Facebooksida redan innan gymmets dörrar var öppna. Facebooksidan marknadsfördes till en början 
med syftet att få fler gilla-markeringar som på sikt kunde leda till fler medlemskap. Detta gjordes 
genom att sprida information om vad som skulle ske i den nya anläggningen. De anordnade även en 
så kallad pre-sale där de anställda sålde medlemskap utanför en stormarknad i anslutning till deras 
anläggning. 1400 medlemskap såldes och det var redan innan anläggningen var öppnad. 
 
När gymmet numera är öppet har syftet och strategin för deras Facebooksida förändrats. I dessa tider 
används Facebooksidan främst till att sprida information om vad som händer på anläggningen genom 
att sprida bilder på sina medlemmar eller berätta om vardagliga händelser som sker på gymmet för att 
höja stämningen och möjligtvis höja motivationen hos de som redan är medlemmar. Dessutom 
sprider de kampanjer i form av till exempel annonseringar av specialklasser genom Facebooksidan. 
 
På Endorfin förstår de kraften av användarnas vänkretsar på Facebook. De är medvetna om hur ordet 
om ett företag kan spridas till en stor mängd människor snabbt genom användarnas vänkretsar via 
Facebook. Vänner till de som gillar Facebooksidan får informationen om att ens vän nyss har gillat 
Endorfins Facebooksida. För att locka nya medlemmar hålls Facebooksidan uppdaterad mellan en till 
tre gånger per dag. Matnyttig information såsom kontaktinformation finns även tillgängligt via 
Facebook. 
 
Endorfin gör även reklam för sin Facebooksida på sina anläggningar för att göra sina medlemmar 
medvetna om att det finns en Facebooksida att besöka. Reklamen görs genom annonser och dessutom 
inuti gymmet. Det finns också en länkning från deras webbplats till Facebooksidan för att göra det 
enklare för sina användare att hitta till Facebooksidan. På så sätt kan användarna snabbt få tillgång 
till Endorfins nyhetsflöde. 
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Deras marknadsföring av anläggningen görs inte längre genom Facebook via promoted posts eller 
reklam utanför användarens nyhetsflöde. De har testat dessa möjligheter förr men de gör det inte 
numera. De har just nu heller inga planer på att göra det i framtiden. 
 
På anläggningen har tre personer tillgång till Facebooksidan. Emma Hurtig, en av ägarna och även en 
person som är kvalitetsansvarig för innehållet. Dessa personer har inga problem med att använda 
sociala medier. ”Rent tekniskt är det väldigt enkelt” svarar Emma Hurtig. Det enda problemet de stött 
på är hur ofta de borde eller ska uppdatera sidan med nya inlägg. 
 
När det gäller övervakningen av konkurrenter svarar Emma Hurtig att hon är ”ganska mycket och 
spanar”. I alla fall när det gäller de närliggande konkurrerande gymmen och de större nationella 
kedjorna. Det som följs är vad som läggs ut, vad som fungerar och vad som inte fungerar för dem. 
Detta för att få en bild av hur de använder sociala medier. 

4.1.2 Intervju 2: Hagabadet, Göteborg 

Intervju 2 utfördes 2014-04-23 via telefon med Helene Johansson från Hagabadet i Göteborg, för en 
intervjuutskrift se bilaga 3. 
 
Helene Johansson är ägare och marknadschef på Hagabadet i Göteborg. Hon har jobbat på Hagabadet 
sedan augusti 2013 och driver idag verksamheten tillsammans med sin man. Hagabadet är från början 
ett gammalt badhus som idag främst är en träningsklubb. Företaget erbjuder även spabehandlingar 
och har dessutom en tillhörande restaurang. Deras målgrupp är främst kvinnor över 40 år. 
Medelåldern på deras medlemmar är 51–52 år. De jobbar både med medlemmar men också icke-
medlemmar då alla som besöker restaurangen eller får spabehandlingar inte behöver vara 
medlemmar. Antalet medlemmar på träningsanläggningen är ca 2700 men på företaget räknar de 
helst antalet besökare per år som är 100 000 – 120 000. Av dem medlemmarna och besökarna gillar 
idag (2014-04-23) 17 462 personer Hagabadets Facebooksida (Facebook 2014g). 
 
Facebooksidan startades av Helene Johansson 2010, men då jobbade inte Helene för Hagabadet än 
utan hennes man var VD. Hon hade tidigare erfarenhet av hantering av Facebooksidor för företag då 
hon dessutom hade ansvaret för Varbergs Kurorts Facebooksida. Helene Johanssons strategi vid 
uppstarten av dessa Facebooksidor var ”Learning by Doing”, alltså att dra lärdom av praktik. Hon 
anser att det var en bra strategi eftersom hon kände sig trygg i sina marknads- och 
kommunikationskunskaper. ”Vad är det vi håller på med? Jo det är dialog, det är kommunikation” 
säger Helene Johansson. Hon tyckte att det var enklare förr att få ”lön för mödan”, dvs. att de fick en 
positiv respons när de var engagerade, passionerade, lekfulla och kommunikativa via sociala medier. 
Hon nämner dessutom att både Hagabadet och Varbergs Kurort har tidigare blivit omnämnda som 
bra exempel av användningen av Facebook. 
 
Nu har förhållandena dock förändrats. ”Det är lite för mycket pengar i” säger Helene Johansson och 
beskriver att Facebook numera tar betalt för fler och fler tjänster de erbjuder. Helene Johansson 
fortsätter med att säga ”Men man förstår ju varför också. Man får vara glad för det man fick kan jag 
känna”. 
 
Det ursprungliga syftet med Facebooksidan var att stärka kundrelationer genom att skapa en dialog 
med kunderna. ”Det är fantastiskt med sociala medier att man som varumärke kan gå ut och ha en 
dialog med enskilda på ett fantastiskt sätt” berättar Helene Johansson. Andra typer av 
marknadsföring är så tillrättalagda menar Helene Johansson och med sociala medier går det att visa 
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upp en mer verklig bild av verksamheten. Det gör varumärket mer mänskligt och ”man sänker garden 
lite” som Helene Johansson uttrycker det. 
 
Innehållet på Hagabadets Facebooksida hanteras med en 70–30 strategi. Strategin består av att 70 % 
av allt innehåll ska vara ”Nice to know” vilket innebär ögonblicksbilder över vad som händer på 
anläggningen som ger en känsla hos kunderna om att Hagabadet är en plats kunden gärna vill befinna 
sig på. Exempel på sådana inlägg kan vara träningstips, recept, delningar av artiklar om hälsa, livsstil 
och nya forskningsrön eller andra exempel som Helene Johansson beskriver mer i detalj är ”Att visa 
PT-tränaren som tränar med en 62-åring och gör något speciellt” och ”såhär såg efterrätten ut som vi 
serverade idag”. 
 
De resterande 30 % av innehållet ska vara tillägnat försäljning vilket innebär olika typer av 
erbjudanden på till exempel spabehandlingar till ett speciellt Facebook-pris. Helene Johansson anser 
att detta är en bra fördelning eftersom det kan vara lätt att endast fokusera på säljande inlägg. 
Företaget vinner mer i längden av att ha en stark kundrelation genom en dialog med kunderna menar 
Helene Johansson. Denna strategi har blivit tydligare med tiden men utöver det har Facebooksidans 
syfte och strategi inte förändrats. 
 
Hagabadet använder promoted posts och reklam via Facebook för att nå ut till fler potentiella kunder, 
men detta används enbart vid speciella tillfällen eller till specifika produkter. Det innehåll som har 
delats på detta vis har varit reklam för exempelvis presentkort och spabehandlingar. 
 
Helene Johansson nämner att all feedback via Facebooksidan inte är positiv, men denna andel är 
mycket liten. Hon anser att det inte är några problem med att hantera klagomål eftersom den positiva 
responsen är så pass hög. När det gäller klagomål säger Helene Johansson att ”De tar man” och 
därför har hon aldrig tyckt att det har varit jobbigt att se offentligt skrivna klagomål eller velat stänga 
ned Facebooksidan på grund av detta. Den positiva responsen är för överväldigande för att ens göra 
de negativa kommentarerna betydelsefulla. 
 
När det gäller generering av trafik vill Helene Johansson att Facebook ska vara i topp 4 av att 
generera trafik. Alltså på vilket sätt användarna hittar till informationen om Hagabadet. De största 
kanalerna för att generera trafik är idag direkttrafik (användaren slår upp webbplatsen i webbläsarens 
adressfält), trafik genom Google-sökningar, nyhetsbrev och Facebook. Idag ligger trafiken genererad 
av nyhetsbrev lika med Facebook-trafiken. 
 
Helene Johansson väljer kvalitativ framför kvantitativ trafik. Det är den trafiken som leder till köp 
och återkommande kunder menar hon. Därför har de inget krav på att Facebooksidan behöver ha x 
antal gillare. ”Man ska gilla oss för att gilla oss. Inte för att jag hade en tävling som gjorde att de 
gillade oss” säger Helene Johansson. Hon anser också att aktiviteten eller engagemanget hos 
användarna är viktigare än antalet gillare sidan har. 
 
Hagabadets Facebooksida uppdateras cirka två gånger per dag. Däremot anser Helene Johansson att 
om det inte finns något relevant att säga så spelar det ingen roll om sidan inte blir uppdaterad 
exempelvis på en lördag. 
 
På företaget har sju personer tillgång till Hagabadets Facebookkonto, vissa av dem är mer aktiva än 
andra. Av dem har Helene Johansson tagit på sig ansvaret för kvalitetskontroll. Där nämner hon att 
hon har tagit bort inlägg som andra i företaget har skrivit. Detta kunde till exempel bero på 
särskrivningar. Däremot uppmuntrar hon även de anställda att visa upp en personlighet, igen för att 
varumärket inte ska upplevas att vara så tillrättalagt. Hon tycker därför att det som behövs hos en 
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person med ansvar för sociala medier på ett företag är marknads- och kommunikationskunskaper. 
Detta behöver inte grundas från en utbildning utan kan förvärvas genom att själv vara aktiv och se 
vad andra varumärken gör på sociala medier. Detta kräver eget engagemang, nyfikenhet och intresse. 
Detta beskriver Helene Johansson genom att säga ”Gör det du älskar och älska det du gör. Att gilla 
det man håller på med och var nyfiken på det som är runtomkring”. Helene Johansson praktiserar 
själv detta genom att hålla koll på vad konkurrerande träningsanläggningar såsom SATS gör på 
Facebook men hon ser mer på vad upplevelseindustrin gör för att attrahera nya kunder. ”Vad gör 
Ving-resor?” och ”Vad gör Liseberg?” är två exempel hon nämner. 
 
Kopplingen, alltså länkningen mellan Hagabadets webbplats och Facebooksidan är inte tillräcklig i 
dagsläget ”där har jag ju mycket att önska” säger Helene Johansson. Deras nuvarande webbplats 
skapades 2003, alltså under en tid innan Web 2.0. Därför finns idag enbart en enklare länkning 
mellan webbplatsen och Facebooksidan. Helene Johansson driver nu frågan om att uppdatera 
webbplatsen och förbättra relationen till Facebooksidan. 
 
Även marknadsföringen av Facebooksidan på anläggningen är i behov av förbättring anser Helene 
Johansson. Det som görs idag på anläggningen är att Facebooksidan marknadsförs via TV-skärmar 
placerade i anläggningen. Ett exempel som Helene Johansson nämner är information om dagens 
lediga behandlingar, ”Fråga i receptionen eller se på Facebooksidan”. 

4.1.3 Intervju 3: Crossfit LBK, Karlstad 

Intervju 3 utfördes 2014-04-30 via telefon med Anders Holmberg från Crossfit LBK i Karlstad, för 
en intervjuutskrift se bilaga 4. 
 
Anders Holmberg är både ägare och huvudtränare på Crossfit LBK. Företaget är inriktat på 
träningsformen crossfit. Det är en funktionell träningsform med fokus på variation i träningen och att 
inget träningspass ska se likadant ut. 
 
Idag (2014-04-30)  har Crossfit LBK 120 medlemmar och 405 personer gillar dem på Facebook. Det 
är alltså fler som gillar Facebooksidan jämfört med deras medlemsantal. Tanken bakom uppstarten på 
Facebook var att nå ut till så många personer som möjligt. Detta skulle i sin tur väcka nyfikenheten 
hos potentiella kunder för att värva nya medlemmar. 
 
Syftet har förändrats eftersom de har överskridit medlemsantalet i antalet ”gillare” på Facebook. 
Anders Holmberg anser att deras publik på Facebooksidan är mättad. Det är redan så många som vet 
om vad Crossfit LBK är för ett slags företag och därför lockas inga nya medlemmar av de över 400 
personerna. Detta har lett till att företaget har minskat sin användning av Facebook. 
 
Crossfit LBK har idag ingen strategi för att locka fler användare till Facebooksidan. Anders 
Holmberg nämner att Instagram skulle kunna leda till större spridning. Det läggs alltså mindre 
ansträngning på Facebooksidan. 
 
Trots detta försöker de uppdatera Facebooksidan frekvent. Det som läggs ut idag är information om 
vad som händer på anläggningen just nu. Innehållet som publiceras på deras webbplats görs även 
tillgängligt för Facebookanvändarna. Det finns dessutom en inbäddad länkning från webbplatsen till 
Facebooksidorna vilket leder till en enklare koppling och gör Facebooksidan mer lättillgänglig för 
användarna.  
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På Crossfit LBK har tre personer tillgång till deras Facebookkonto. Där har en person ett större 
ansvar för publiceringen av nyheter. Detta gör att Facebooksidan har samma röst eftersom det är en 
persons språk som läggs ut varje gång. Tillsammans hjälps de åt med kvalitetskontrollen av inläggen. 
 
Anders Holmberg anser att det inte är tekniskt svårt att använda sociala medier. Däremot menar han 
att det är svårt att tillfredsställa alla. Han tycker att det är svårt att ”hitta någonting som är intressant 
för så många människor som möjligt”. Detta anser han är ett hinder för att nå ut till nya potentiella 
medlemmar. 
 
Det görs ingen marknadsföring för Facebooksidan på Crossfit LBKs anläggning. Det enda som 
Anders Holmberg nämner är en text som talar om för kunderna att ”Gilla oss på Facebook”, men 
ingenting utöver det görs idag. 
 
Företaget använder varken promoted posts eller reklam på Facebook. Anders Holmberg vet inte 
varför de inte har gjort det, men han berättar att han har ansett att det kan behövas. De försöker också 
hålla koll på vad andra träningsanläggningar gör på Facebook. Problemet Anders Holmberg har stött 
på är dock att detta kontinuerliga flöde av information har gjort att det har blivit allt svårare att kunna 
ta till sig allt som publiceras på sociala medier. 

4.2 Datainsamling- Enkätundersökning 

Följande enkätundersökning skapades med hjälp av online-verktyget SurveyMonkey. 
Svarspersonerna fick nio frågor att besvara om sina vanor på Facebook, deras nuvarande inställning 
till sitt gyms Facebooksida och dessutom andra typer av träningsrelaterade Facebooksidor, se bilaga 
5, figur 8. Länken till undersökningen distribuerades via Facebook, Twitter och E-post. 
Enkätundersökningen var öppen från 2014-04-14 till 2014-05-09. Under dessa 26 dagar skickades 
totalt 32 svar in. I detta kapitel redovisas svaren på frågorna. För detaljerade svar med grafer och 
tabeller tillhörande alla frågor, se bilaga 6 med figurerna 8-16. 

4.2.1 Användandet av Facebook 

Den första delen av enkätundersökningen behandlade svarspersonernas användning av Facebook och 
dess användningsområden där den första frågan lydde: Är du medlem på Facebook? Detta var den 
enda frågan som var obligatorisk på grund av att det är ett krav att vara medlem på Facebook för att 
gilla en Facebooksida och i vissa fall även för att kunna se en Facebooksida. Eftersom frågan var 
obligatorisk genererade den maxantalet 32 vilket var det totala deltagarantalet för 
enkätundersökningen. 

24 personer (75 %) svarade ja och 8 stycken svarade nej, se tabell 2. För att ha åtkomst till sitt gyms 
Facebooksida måste en användare vara medlem på Facebook. Därav var enkätundersökningen slut 
för dem som inte var medlemmar på Facebook. På grund av detta ändras maxantalet svar per fråga 
till 24 efter denna fråga. 
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Tabell 2: Fråga 1: Är du medlem på Facebook? 

Är du medlem på Facebook? Svar  

Ja 75 % 24 

Nej (Inga fler frågor behöver besvaras) 25 % 8 

Totalt antal svarande 32 

 
Fråga 2 behandlade svarspersonernas användningsområden på Facebook, se figur 4. Denna fråga 
ställdes för att ta reda på vilka svarspersonernas vanor på Facebook är. Svarspersonerna gavs 
möjligheten att välja flera svarsalternativ. Av max 24 svarade 23 personer på denna fråga. 
 
Majoriteten av svarspersonerna, 20 personer (86,96 %) svarade att de använder Facebook till att hålla 
kontakten med vänner och bekanta. De andra användningsområdena används i en betydligt mindre 
utsträckning. Sex personer (26,09 %) laddar upp bilder och/eller filmer på Facebook. Cirka en 
femtedel, fem personer (21,74 %) publicerar egna skrivna inlägg. En svarperson (4,35 %) spelar spel 
på Facebook. Ingen av svarspersonerna använder Facebook för att ta kontakt med företag. En person 
lade även till som en kommentar att personen använder Facebook för att ”Lägga upp evenemang och 
bli inbjuden till andras”. Fyra personer (17,39 %) svarade att de är medlemmar, men de är inte aktiva 
på Facebook. 
 
 

 
 
Figur 4: Fråga 2: Vad brukar du göra på Facebook? 

4.2.2 Åsikter om gyms Facebooksidor 

Denna del av enkätundersökningen berörde svarspersonernas nuvarande inställning till sitt gyms 
Facebooksida. Delen började med fråga 3: Har du besökt ditt gyms Facebooksida? 
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Detta var en envalsfråga där svarspersonerna fick redogöra om de har besökt sitt gyms Facebooksida. 
Alla 24 personer svarade på denna fråga, se tabell 3. 
 
Nio personer (37,5 %) svarade ja och har därmed besökt sitt gyms Facebooksida, men majoriteten, 15 
personer (62,5 %) svarade att de inte hade besökt sitt gyms Facebooksida. De nästkommande 
frågorna handlade om användarnas uppfattning om sitt gyms Facebooksida. Därför skulle de som 
svarade nej fortsätta till fråga 6. 
 

Tabell 3: Fråga 3: Har du besökt ditt gyms Facebooksida? 
 
Har du besökt ditt gyms Facebooksida? Svar  

Ja 37,5 % 9 

Nej (Fortsätt till fråga 6) 62,5 % 15 

Totalt antal svarande 24 

 
Härnäst ställdes fråga 4: Gillar du deras Facebooksida för att få uppdateringar till ditt nyhetsflöde? 
 
Denna fråga ställdes för att ta reda på om majoriteten av svarspersonerna antingen enbart har besökt 
sitt gyms Facebooksida eller om de aktivt har gillat Facebooksidan och därigenom får 
nyhetsuppdateringar från sitt gym via Facebook. På grund av att en endast de som svarade ja på 
föregående fråga kunde svara på fråga 4 var maxantalet svar för denna fråga 9 stycken svar. Däremot 
var svarsantalet högre än maxantalet. Totalt svarade 10 personer på frågan, se tabell 4. 
 
Den största delen av svarspersonerna, 60 % (sex personer) svarade att de gillar sitt gyms 
Facebooksida. 40 % (fyra personer) hade besökt sitt gyms Facebooksida men de har ännu inte gillat 
den. 
 

Tabell 4: Fråga 4: Gillar du deras Facebooksida för att få uppdateringar till ditt nyhetsflöde? 
 
Gillar du deras Facebooksida för att få uppdateringar till ditt 
nyhetsflöde? Svar  

Ja 60 % 6 

Nej 40 % 4 

Totalt antal svarande 10 

 
För att få en bild över svarspersonernas attityd till sitt gyms Facebooksida ställdes fråga 5: Hur nöjd 
är du med innehållet på Facebooksidan? 
 
Detta var en fråga där endast ett svar var tillåtet. Resultatet kunde ge en uppfattning om innehållet på 
gyms Facebooksidor bör förändras. Därför ombads svarspersonerna att uttrycka sin uppfattning av 
innehållet på sitt gyms Facebooksida. Precis som förra frågan var maxantalet svar 9, men denna fråga 
fick också 10 svar. 
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Svaren som skickades in var dock inte övertygande på grund av att de var väldigt spridda, se tabell 5. 
En person (10 %) var inte alls nöjd med innehållet, en person (10 %) var mindre nöjd. Två personer 
(20 %) var ganska nöjda. Ytterligare två personer (20 %) var nöjda och två personer (20 %) var 
mycket nöjda med innehållet. Till sist svarade två personer (20 %) ”Vet ej”. 
 

Tabell 5: Fråga 5: Hur nöjd är du med innehållet på Facebooksidan? 
 
Hur nöjd är du med innehållet på Facebooksidan? (Gå sedan till 
fråga 7) Svar  

Inte alls nöjd. 10 % 1 

Mindre nöjd. 10 % 1 

Ganska nöjd. 20 % 2 

Nöjd. 20 % 2 

Mycket nöjd. 20 % 2 

Vet ej. 20 % 2 

Totalt antal svarande 10 

 
Till de svarspersoner som inte hade besökt sitt gyms Facebooksida ställdes fråga 6: Varför har du inte 
besökt ditt gyms Facebooksida? 
 
Syftet med frågan var att ta reda på anledningen varför medlemmar inte har besökt sitt gyms 
Facebooksida. Detta var en flervalsfråga där flera alternativ kunde väljas och svarspersonen kunde 
även själv skriva ett eget svar. De personer som svarade nej på fråga 3 och ombads fortsätta 
undersökningen på fråga 6 var 15 stycken svarspersoner. Därmed var 15 maxantalet svar på denna 
fråga. Av dessa 15 svarade 14 stycken personer på denna fråga, se figur 5. 
 
Elva personer (78,57 %) vilket var majoriteten svarade att de inte visste om att deras gym hade en 
Facebooksida. Två personer (14,29 %) svarade att de inte vill få information från sitt gym via 
Facebook. En person (7,14 %) svarade ”Vet ej”. En av dessa svarspersoner lämnade kommentaren 
”Jag har inget gym”. 
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Figur 5: Fråga 6: Varför har du inte besökt ditt gyms Facebooksida? 
 
I den nästkommande frågan fick svarspersonerna ta ställning till vilken typ av innehåll som är 
viktigast för ett gyms Facebooksida. Fråga 7: Vilket innehåll är viktigast för ett gyms Facebooksida? 
 
Svarspersonerna fick rangordna de olika svarsalternativen där siffran 1 betydde att alternativet var 
viktigast och siffran 4 betydde att det var det minst viktiga alternativet. Frågan krävde att 
svarspersonerna var medlemmar på Facebook och därmed var maxantalet svar 24 för denna fråga. Av 
dessa max 24 svarade 22 personer på frågan. 
 
Svaren rangordnades med en genomsnittlig ranking för varje svarsalternativ, se tabell 6. Erbjudanden 
var det mest populära svarsalternativet och fick en genomsnittlig ranking på 2,82. Det var dessutom 
det svarsalternativ som de flesta gav en etta, dvs. det svarspersonerna ansåg vara det viktigaste 
innehållet. Instruktionsvideor för olika maskiner och övningar var tätt efter med 2,77 i genomsnittlig 
ranking. Vissa ansåg även att kontakt med gymmet var viktigt och fick därmed 2,73 i genomsnittlig 
ranking. Det som svarspersonerna ansåg vara minst viktigt var tävlingar som fick en genomsnittlig 
ranking på 1,68. Detta genom att 59,09 % av svarspersonerna gav alternativet en fyra. 
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Tabell 6: Fråga 7: Vilket innehåll är viktigast för ett gyms Facebooksida? 
 
Vilket innehåll är viktigast för ett gyms Facebooksida? (Markera det du 
tycker är viktigast med 1. Det minst viktiga med nummer 4) 

Genomsnittlig 
ranking 

Erbjudanden. 2,82 

Tävlingar. 1,68 

Instruktionsvideor för olika maskiner och övningar. 2,77 

Kontakt med gymmet. 2,73 

Totalt antal svarande 22 

 

4.2.3 Åsikter om andra träningsrelaterade Facebooksidor 

Den sista delen av enkätundersökningen handlade om svarspersonernas inställning till andra typer av 
träningssidor på Facebook, dvs. de som inte har någon anknytning till ett gym. Till en början ställdes 
fråga 8: Har du besökt eller gillar du någon annan träningssida på Facebook? 
 
Syftet med denna fråga var att ta reda på om det finns något samband mellan besökarna på ett gyms 
Facebooksida och en utomstående träningssida som inte har en koppling till ett specifikt gym. Av 
max 24 personer svarade 23 stycken på frågan, se figur 6. 
 
Sju personer (30,43 %) svarade ja. 16 personer (69,57 %) svarade nej och har därmed inte besökt 
eller gillar någon annan träningssida på Facebook. Eftersom nästa fråga krävde att svarspersonen 
hade besökt eller gillar en annan träningssida var därmed enkätundersökningen slut för dessa 
personer som svarade nej på fråga 8. 
 

 
 
Figur 6: Fråga 8: Har du besökt eller gillar du någon annan träningssida på Facebook? 
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Enkätundersökningens nionde och sista fråga ställdes för att ta reda på framgångsfaktorerna hos en 
utomstående träningssida genom att fråga deras besökare om vad som gör dessa träningssidor bra, se 
figur 7. Fråga 9: Vad gör dessa träningssidor bra? 
 
I den föregående frågan svarade sju personer att de hade besökt någon annan träningssida på 
Facebook. Sju blev därmed maxantalet svar för denna fråga. Dock överskreds maxantalet svar genom 
att tio svar skickades in för denna fråga. Frågan var en flervalsfråga och svarspersonerna kunde 
därmed välja flera alternativ som svar. 
 
Tre personer (30 %) lär sig nya övningar på dessa träningssidor. Tre personer (30 %) tar kontakt med 
andra användare via träningssidor på Facebook. Två personer (20 %) svarade ”Vet ej”. En person 
lämnade även en kommentar och ansåg att detta var åldersberoende. Detta är något som inte har 
beaktas i denna studie. 60 % (sex personer) ansåg att vad som gör utomstående träningssidorna bra är 
att de ger motivation. Den viktigaste egenskapen för en träningssida på Facebook är alltså givandet 
av motivation. 
 

 
 
Figur 7: Fråga 9: Vad gör dessa träningssidor på Facebook bra? 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras empirin och teorin. Den insamlade datan från empirikapitlet jämförs med 
teorin från teorikapitlet för att antingen bekräfta eller motbevisa tidigare teori. Detta görs med hjälp 
av analysmodellen för att bidra med underlag till studiens slutsatser. 

5.1 Privatpersoner 

5.1.1 Interaktion med andra privatpersoner och företag 

Under år 2013 hade 66 % av de svenska internetanvändarna någon gång besökt Facebook (Findahl 
2013). I enkätundersökningen svarade 75 % att de var medlemmar på Facebook och 25 % var inte 
medlemmar. 9 % skiljer teorin från enkätundersökningen. Detta kan bero på att även om en 
användare är medlem betyder det inte att personen är aktiv på Facebook. I undersökningens andra 
fråga framgick det att 17,39 % av de tillfrågade är medlemmar på Facebook, men de gör ingenting 
där. Exempel på detta kan vara att personen antingen enbart tar emot information, dvs. läser sitt 
nyhetsflöde men gör för övrigt ingenting aktivt. En annan anledning kan vara att personen inte ens 
besöker Facebook efter att personen blivit medlem. 
 
I studien utförd av Whiting och Williams (2013) framgick det att 88 % av de tillfrågade använder 
sociala medier till att interagera med andra privatpersoner såsom vänner och bekanta och även 
företag. Enkätundersökningen i denna studie har ett väldigt likartat resultat som Whiting och 
Williams (2013). På fråga 2 i enkätundersökningen svarade 86,96 % (20 personer) att de använder 
Facebook för att ”Hålla kontakten med vänner och bekanta”. När det gäller kontakt med företag är 
resultatet från enkätundersökningen avvikande från tidigare studier. Mer om detta under 
”Informationssökning”.  

5.1.2 Informationssökning 

Whiting och Williams (2013) framför att 80 % av användarna letar efter information på sociala 
medier. Det som privatpersoner söker efter är information om olika produkter, företag, rabatter och 
evenemang. Självlärande med hjälp av exempelvis instruktionsvideor ingår även i kategorin 
informationssökning. 
 
I denna studies enkätundersökning framgick det att 0 % använder Facebook för att ta kontakt med 
företag. Detta kan bero på formuleringen av svarsalternativet ”Ta kontakt med företag”. Det kan 
tolkas som att personen aktivt skriver till ett företag via exempelvis ett meddelande på Facebook. Om 
frågan istället skulle omformulerats till ”Söka information om företag” eller ”Besöka företags 
Facebooksidor” skulle svaren bättre kunnat spegla Whiting och Williams (2013) studie. Nair (2012) 
lyfter även fram att 55 % av användarna på sociala medier har en anknytning till ett varumärke som 
inte nödvändigtvis behöver betyda att användarna tar kontakt med ett företag, det kan istället handla 
om att användarna enbart gillar företaget på Facebook och inget annat. 
 
Det framgår i enkätundersökningens tredje fråga att 37,5 % av svarspersonerna har en anknytning till 
minst ett företag eftersom nio personer svarade att de har besökt sitt gyms Facebooksida. 
 
När det gäller evenemang svarade en person i fältet ”Annat” att på Facebook brukar personen ”Lägga 
upp evenemang och bli inbjuden till andras”. Denna typ av aktivitet ingår i Whiting och Williams 
(2013) resultat angående informationssökning. 
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5.1.3 Dela information 

I Whiting och Williams (2013) studie svarade 40 % av de tillfrågade att de använder sociala medier 
för att dela information. Detta innebär att personen delar ut information om sig själv till andra via 
sociala medier. Information som delas kan exempelvis vara en skriftlig statusuppdatering via 
Facebooks tidslinje eller en ”Tweet” på Twitter. 
 
I enkätundersökningen svarade 21,74 % att de skriver egna inlägg på Facebook. 26,09 % svarade att 
de delar ut egna bilder och/eller filmer. Dessa två grupper kan dock bestå av i princip samma 
personer eftersom frågan godtog flera alternativ som svar. Det framgår alltså att färre personer delar 
ut information om sig själva än tidigare teori har påvisat. Det ska dock framgå att i Whiting och 
Williams (2013) studie ingick alla plattformar såsom Facebook, Twitter etc. Denna studie är 
avgränsad till enbart Facebook och där kan felmarginalen finnas. Fler svar på enkätundersökningen 
hade även kunnat bidra till ett bättre resultat. 

5.1.4 Underhållning 

Underhållning står för 64 % av privatpersoners användning av sociala medier (Whiting & Williams 
2013). Inom kategorin underhållning ingår konsumtion av musik, spel och videor via sociala medier. 
 
Enkätundersökningens resultat visar att 4,35 % av de tillfrågade spelar spel på Facebook och 26,09 % 
laddar upp egna bilder och/eller filmer. Denna siffra blir inte fullständig eftersom 
enkätundersökningen saknade ett alternativ om svarspersonerna själva konsumerar musik eller video 
via Facebook. Däremot uppgav 86,96 % att de använder Facebook för att interagera med vänner och 
bekanta, 26,09 % publicerar egna bilder och/eller filmer och 21,74 % skriver egna inlägg. Detta kan 
tolkas som att dessa personer både skapar eget innehåll och även konsumerar andras innehåll, dvs. 
det som Whiting och Williams (2013) har kategoriserat som underhållning. 

5.2 Företag 

Företag har sett möjligheten att använda sociala medier. Genom en social närvaro kan företag skapa 
autentiska dialoger med sina kunder, stärka deras lojalitet och generera nya kunder (Rao 2012). Detta 
är något som Endorfin, Hagabadet och Crossfit LBK har tagit fasta på. 

5.2.1 Stärka kundrelationer 

Rao (2012) beskriver att via sociala medier har företag möjligheten att skapa autentiska dialoger 
mellan företag och konsumenter. På så sätt kan företag snabbare och enklare nå ut till nya kunder, 
göra de redan existerande kunderna mer lojala och till sist generera högre intäkter för företaget. 
Denna kommunikation görs med en vänlig ton och en ”personlig touch”. Detta är något Helene 
Johansson och Hagabadet har omfamnat. Hon lyfter fram att det är just dialoger som driver deras 
Facebooksida. 
 
Det är fantastiskt med sociala medier att man som varumärke kan gå ut och ha dialog med enskilda 
på ett fantastiskt sätt. Så egentligen grunden från början var ju den möjligheten tror jag i att 
kommunicera. Att vara på en plats där våra kunder är och få möjlighet att lyssna in och lära. 
Samtidigt som man då har möjlighet att berätta och visa om sitt varumärke som inte är så 
tillrättalagt. 
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Den ”personliga touchen” Rao (2012) beskriver är nästan identisk med Helene Johanssons strategi 
som hon själv beskriver som att ”Man sänker garden lite”. Den marknadsföring som görs på 
Facebooksidan ska inte vara så tillrättalagd som mer traditionella typer av marknadsföring 
(annonseringar i tidningar, radio, TV osv.) säger Helene Johansson. 
 
Även Emma Hurtig på Endorfin har reflekterat över att kommunikationen skall vara mer personlig. 
Emma Hurtig nämner att på Endorfins Facebooksida försöker de ”skapa en känsla liksom hos dem 
som gillar sidan”. 
 
Det som kan hända när öppna dialoger blir möjliga är att folk ser möjligheten att klaga på företaget i 
ett offentligt forum. Det ska alltid finnas i åtanke att en persons beteende förändras på sociala medier 
jämfört med hur personen skulle betett sig i verkligheten (Cowlett 2011). För Helene Johansson har 
detta dock inte setts som ett större problem. 
 
De klagomålen som vi har fått, alltså offentligt skrivna. De tar man liksom. Det är inga problem mot 
om man väger det mot den fantastiska responsen som man får åt andra hållet. 

5.2.2 Sprida information 

Facebook låter företag skapa sina egna sidor gratis (Asur 2012). På dessa Facebooksidor kan företag 
publicera liknande innehåll som på en webbplats såsom en beskrivning av företaget och 
kontaktinformation. Endorfin, Hagabadet och Crossfit LBK har alla en aktiv Facebooksida där 
besökarna snabbt kan få information om anläggningarna. Alla företag som ingår i studien har 
ovanligt många gilla-markeringar i jämförelse med medlemsantal. SATS och Friskis & Svettis som 
är två ledande kedjor i Sverige har 21 % (SATS i Norden) respektive 4 % (Friskis & Svettis i 
Sverige) andel av medlemmar som ”gillar” gymmet på Facebook, se tabell 1. De intervjuade 
företagen har en betydligt högre andel än de stora kedjorna. Endorfin har 85 % andel, Crossfit LBK 
har 338 % andel, alltså fler gilla-markeringar än medlemmar och detta har även Hagabadet med en 
andel på 646 %. 
 
I Hagabadets fall beror detta på att de flesta som besöker anläggningen inte är medlemmar. De vistas 
inte regelbundet på anläggningen utan endast enstaka gånger för exempelvis en spabehandling. Därav 
räknar Hagabadet helst antalet besökare per år istället för medlemsantalet. Med ca 100 000 – 120 000 
besökare per år blir då andelen mycket mindre än den tidigare 646 procentiga andelen. Andelen blir 
då ca 16 % vilket ligger i linje med de stora kedjorna. För Hagabadets del kan denna siffra anses som 
låg. Å andra sidan är medelåldern på deras medlemmar över 50 år och därmed kan detta istället ses 
som en stark siffra. 
 
Den höga andelen gilla-markeringar för Endorfin kan bero på deras strategi innan anläggningen var 
öppnad. Gil-Or (2010) beskriver att information sprider sig lättast via användarna på sociala medier. 
Det Endorfin gjorde var att de spred ordet om vad som skulle ske på anläggningen. Detta skulle bidra 
till en förväntan hos potentiella kunder innan anläggningen var öppnad. Till en början var alltså syftet 
att få fler ”gillare” och i slutändan locka fler medlemmar, vilket de lyckades med under sin pre-sale. 
När anläggningen väl var öppnad ändrades syftet till att vara till nytta för befintliga medlemmar. 
 
Emma Hurtig beskriver att ”nu är den ju mer riktad kanske till vad som händer på anläggningen, 
kampanjer och även bara liksom härliga bilder på medlemmar”. Denna förändring kan kopplas till 
Rao (2012) som i steg tre beskriver att när gilla-markeringarna har stigit ska företaget sikta på att 
publicera innehåll av hög kvalitet såsom skrivna inlägg och bilder. Endorfin har även följt Raos 
(2012) fjärde steg som handlar om att influera vänner till de som redan gillar en Facebooksida. Emma 
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Hurtig är mycket medveten om att användarnas vänkretsar spelar en stor roll för en Facebooksidas 
framgång. 
 
Vi försöker, dels så försöker vi hålla den uppdaterad och självklart få så många av våra medlemmar 
som gillar den, så att dem i sin tur lockar andra att gilla den i sin vänkrets då. Så att försöka hålla 
den uppdaterad och dels med matnyttig information men även med liksom lite skojiga grejer och sånt 
där så att folk lockas av och kanske går in och tittar och sen självklart göra reklam för den på 
anläggningen och även när vi annonserar att vi har med där att det finns. 
 
För Crossfit LBK kan den höga siffran gilla-markeringar bero på deras syfte med Facebook. ”Det var 
att nå ut till en stor massa människor så det var egentligen det väcker nyfikenheten och få 
medlemmar” säger Anders Holmberg när han beskriver ursprungssyftet med Crossfit LBKs 
Facebooksida. Syftet var alltså att nå ut till så många som möjligt. Detta har lett till att många har 
gillat Facebooksidan, men användarna är inte engagerade. Cowlett (2011) tar upp vikten av 
kvalitativa användare. Ett företag kan generera många besökare eller gilla-markeringar men detta 
behöver nödvändigtvis inte betyda att personen kommer att bli en kund hos företaget. Detta är något 
som Helene Johansson har i åtanke. På Hagabadet har de inget mål om hur många gilla-markeringar 
de skall ha ”Utan jag har mer tänkt att man ska gilla oss för att gilla oss. Inte för att jag hade en 
tävling som gjorde att de gillade oss” beskriver Helene Johansson. Hon fortsätter och påpekar att: 
 
Det jag tittar på är ju mer hur aktiviteten håller sig. Hur hög är aktiviteten? Det tittar jag mer på kan 
man väl säga. Så det gäller att fylla Facebooksidan med bra grejer hela tiden och det är lite jobbigt 
faktiskt. 
 
På Hagabadet använder de sig av en 70–30 strategi. Med detta menas att 70 % av alla inlägg ska vara 
”Nice to know”, alltså stärka kundrelationerna med ögonblicksbilder som engagerar användarna. De 
resterande 30 % är relaterade till försäljning. Helene Johansson menar att företag inte enbart kan ägna 
sig åt marknadsföring på sociala medier. ”Det är där man vinner i längden tror jag” säger Helene 
Johansson.  
 
En gemensam nämnare hos alla tre företag i studien är att de beskriver att det kan vara svårt att veta 
hur mycket och vilken information som skall läggas ut. Anders Holmberg på Crossfit LBK beskriver 
problemet som att det är svårt att ”hitta någonting som är intressant för så många människor som 
möjligt”. Anders Johansson menar att de som redan gillar Crossfit LBK på Facebook är ”fullmatade”, 
de vet alltså vad företaget har att erbjuda och detta leder inte till nya kunder vilket har lett till att 
företaget sökt nya vägar att sprida ordet om Crossfit LBK. Anders Holmberg nämner att deras fokus 
har satts mer på Instagram och de gör inte så mycket idag för att locka fler användare till deras 
Facebooksida. 
 
För att komma runt detta problem bör företag som Crossfit LBK göra användarna mer engagerade 
genom högkvalitativa inlägg. Försök få användarna att kommentera, gilla och dela de inlägg som 
publiceras. Detta medför att andra Facebookanvändare nås av företagets budskap som kan leda till 
fler gilla-markeringar på Facebook och nya kunder. ”Jag vill ha rätt trafik på något sätt. Istället för 
mycket trafik” säger Helene Johansson angående vikten av rätt trafik som kan generera ett köp eller 
en återkommande kund. Det kan dessutom behövas ett schema över vad som skall läggas ut och hur 
ofta det ska göras (Asur 2012). 
 
Utöver information om företaget och kontaktuppgifter är det även möjligt för företag att dela ut mer 
händelsedriven information i form av skrivna inlägg, bilder eller videor (Asur 2012) på Facebook. 
Om en användare har ”gillat” företagets Facebooksida blir dess information synlig i personens 



  32 

nyhetsflöde. Användarna kan då interagera med innehållet genom att till exempel ”gilla” ett foto eller 
kommentera ett skriftligt inlägg. Denna typ av kommunikation använder sig alla tre företag som ingår 
i studien av. Om innehållet på Hagabadets Facebooksida säger Helene Johansson följande: 
 
Att föra dialog, att svara på frågor, att berätta vad som händer, hålla folk ”up to date”, bjuda på 
kunskap, recept, träningstips eller bara en jäkla massa bilder. 
 
För att göra användarna mer engagerade av innehållet som läggs ut ska informationen hålla en vänlig 
ton och vara underhållande för besökarna (Nair 2012). Detta är något alla tre företag i studien strävar 
efter. 
 
Gemensamt för alla tre företag är uppdateringar om vad som händer på anläggningen. Mycket 
innehåll är baserat på ögonblicksbilder som kan skapa en trevlig känsla hos medlemmarna. Det 
publiceras inlägg frekvent för alla tre anläggningarna. Både Emma Hurtig och Helene Johansson 
nämner att de försöker uppdatera Facebooksidan varje dag. Dock måste innehållet hålla en hög 
kvalitet och relevans. ”Har vi något intressant att berätta så gör vi det” säger Helene Johansson. 
 
Alla tre företag i studien har ett öga på kvaliteten hos inläggen de publicerar, de har dessutom 
liknande synsätt om hur detta skall hanteras. På Endorfin och Hagabadet har en person i företaget 
rollen som kvalitetsansvarig medan Anders Holmberg på Crossfit LBK beskriver att de tillsammans i 
företaget kontrollerar kvaliteten på innehållet. Helene Johansson tar även upp att kvalitetssäkringen 
borde förbättras genom olika riktlinjer om vad författaren bör tänka på innan personen publicerar 
något på sociala medier. Nair (2012) tar upp vad företag bör se upp för på sociala medier och dessa 
riktlinjer skulle kunna ligga till grund för ett företags manual om vad som får och vad som inte får 
publiceras på sociala medier. Ett företags rykte kan förändras väldigt snabbt (Null & Homnick 2013) 
och därför är det viktigt att säkra kvaliteten hos innehållet innan det är försent. 

5.2.3 Marknadsföring 

Emma Hurtig på Endorfin beskriver att ”tanken var ju såklart marknadsföring” vid uppstarten av 
Facebooksidan. Med marknadsföringen vill de locka nya medlemmar och samtidigt ”marknadsföra 
sånt som vi har på anläggningen för befintliga medlemmar” säger Emma Hurtig. 
 
Det finns idag en stor möjlighet att attrahera kunder via sociala medier. 51 % av konsumenterna anser 
att det är mer troligt att de skulle köpa en produkt av ett företag efter att de gillat företaget på 
Facebook (Chadwick Martin Bailey & Constant Contact Inc. 2011). Användare på sociala medier 
följer varumärken bland annat för att kunna ta del av kampanjer. 
 
Nair (2012) redovisar att den genomsnittlige konsumenten följer 10 varumärken på sociala medier 
och att 55 % av användarna har en anknytning till varumärken på sociala medier. Dock har 
användarna blivit mer selektiva av vilken information de faktiskt konsumerar. Anders Holmberg 
känner av detta problem och beskriver att: 
 
Det är ju ett kontinuerligt flöde av information där och det är väl det som har blivit lite problematiskt 
också att det är för mycket information så man kan inte ta till sig allt. 
 
Det finns idag mer innehåll tillgängligt via internet än det som är möjligt att konsumera. På grund av 
denna selektion av innehåll (Asur 2012) måste företags kampanjer vara unika för att de ska kunna 
väcka uppmärksamhet bland användarna på sociala medier (Nair 2012). 
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Emma Hurtig, Helene Johansson och Anders Holmberg håller ett öga på sin konkurrens på sociala 
medier. Emma Hurtig från Endorfin beskriver att hon håller koll på ”vad de gör eller lägger ut och 
vad som funkar och inte funkar”. Något de har gemensamt är att de alla ser på vad andra 
träningsanläggningar gör på sociala medier. Helene Johansson från Hagabadet har även tagit detta ett 
steg längre genom att se på vad upplevelseindustrin gör på sociala medier. Utöver träningskedjor som 
SATS nämner alltså Helene Johansson andra typer av företag som Ving-resor och Liseberg för att ta 
lärdom av deras hantering av sociala medier. I en tid där det finns mer innehåll tillgängligt än vad 
som går att konsumera måste företag vara unika för att väcka uppmärksamhet hos de potentiella 
kunderna (Asur 2012). Därav behövs denna medvetenhet om vad andra företag gör på sociala medier 
för att hitta framgångskoncept och för att sedan själv implementera dem. Helene Johansson påpekar 
att vägen till framgång på sociala medier handlar om att erhålla kunskap om sin marknad, 
kommunikation och att vara nyfiken. Det gäller att ha inställningen ”Learning by Doing” menar 
Helene Johansson, alltså att ta lärdomar av erfarenheter. Helene Johansson säger även att: 
 
Man behöver bara ha lite förståelse. Sen tror jag mycket att drivkraften är att: Gör det du älskar och 
älska det du gör. Att gilla det man håller på med och var nyfiken på det som är runtomkring. Att vara 
själv nyfiken. Att vara aktiv själv inom sociala medier. För på det sättet så hittar du ju vad andra gör 
och vad andra skriver om. 
 
Facebook erbjuder olika betaltjänster för att företag ska nå ut med sina budskap i 
marknadsföringssyfte. Promoted posts används för att göra inlägg mer synliga för de som redan gillar 
Facebooksidan och dessutom för deras vänner som ännu inte gillar Facebooksidan (Asur 2012). En 
annan strategi redovisad av Asur (2012) är att använda sig av reklam på Facebook. Företag kan då 
rikta sin reklam mot en mer specifik demografi. Med reklam på Facebook kan företag även nå ut till 
användare som inte redan gillar företagets Facebooksida genom reklam som syns i en spalt till höger 
om användarens nyhetsflöde. 
 
I studien framgår det att företagen har olika inställningar till promoted posts och reklam på Facebook. 
Endorfin har använt sig av promoted posts tidigare men gör det inte längre, Crossfit LBK har inte 
använt sig av dessa metoder alls eftersom Anders Holmberg anser att det inte har behövts. Hagabadet 
har däremot ett mer öppet synsätt till metoderna. Helene Johansson beskriver att promoted posts 
används vid specifika tillfällen, till exempel för att marknadsföra presentkort eller spabehandlingar. 
På Hagabadet har de dessutom speciella kampanjer med ett ”Facebook-pris” för de som gillar 
Facebooksidan. Det som kan vara en påverkande faktor för företagens inställning till marknadsföring 
via Facebook är priset. ”Nu känner jag mer att de vill ha betalt för allting” säger Helene Johansson. 
 
Enkätundersökningens resultat visar att 62,50 % av svarspersonerna inte har besökt sitt gyms 
Facebooksida. Av de 37,50 % som faktiskt hade besökt sidan var det 60 % som gillade sitt gyms 
Facebooksida. Användarna hade spridda åsikter om kvaliteten på Facebooksidornas innehåll med 
likvärdiga resultat för alla alternativ från ”Ganska nöjd” till ”Mycket nöjd”. Det positiva var att färre 
svarspersoner svarade att de inte alls var nöjda eller var mindre nöjda med innehållet än de som hade 
en mer positiv inställning. 
 
Vad är det då som gör att medlemmarna inte har besökt eller gillat sitt gyms Facebooksida? 78,57 % 
svarade att de inte visste om att deras gym hade en Facebooksida. Bara 14,29 % svarade att de inte 
vill få information från sitt gym via Facebook. Detta betyder att kunderna skulle vilja besöka sitt 
gyms Facebooksida, men de visste inte att det fanns någon sådan sida. 
 
I enkätundersökningen uppdagades det att 30,43 % hade besökt eller gillade någon annan 
träningssida än sitt gym på Facebook. Denna siffra är låg med tanke på hur populära flera 
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träningssidor på Facebook är idag (Facebook 2014e, 2014f). Detta kan dock bero på den demografi 
som svarade på enkätundersökningen vilket inte har specificerats i studien. Av de 30,43 % som 
faktiskt hade besökt eller gillat en annan form av träningssida ansåg flest personer att det viktigaste 
med dessa sidor var att de gav motivation med 60 %. Vissa ansåg även att det var viktigt att kunna 
lära sig nya övningar och kunna ta kontakt med andra Facebookanvändare via sidan. 
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6 Slutdiskussion 
Följande kapitel har för avsikt att diskutera och knyta samman studiens syfte, metod, teori, resultat 
och analys. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att analysera hur gym använder Facebook idag och jämföra detta med 
gymmedlemmars förväntningar och behov av gyms Facebooksidor. Detta för att ta reda på om 
gymmens tillämpning av sociala medier stämmer överens med vad användarna vill se på en sådan 
Facebooksida. 

Hur används gyms Facebooksidor idag? De används bland annat till att stärka kundrelationer genom 
att föra en dialog med nuvarande och nya potentiella kunder. Detta görs på ett icke tillrättalagt vis. 
Detta gör företaget mer personligt och kan upplevas som mer vänligt av kunden. 

Gymmen sprider även information såsom kontaktuppgifter och dessutom information om vad som 
händer på deras anläggning. Detta för att ”skapa en känsla” bland medlemmarna och för att locka nya 
kunder. Detta kan vara i form av skrivna inlägg och bilder. För att jämföra detta med vad 
gymmedlemmarna ansåg i enkätundersökning var kontakt med gymmet det tredje viktigaste området 
av ett gyms Facebooksida. Det som även uppdagades var att instruktionsvideor var något som 
önskades av gymmedlemmarna. Instruktionsvideor var det näst viktigaste innehållet på ett gyms 
Facebooksida enligt svarspersonerna. Dessa inlägg ska även ge motivation till de som besöker 
Facebooksidan. Svarspersonerna i enkätundersökningen ansåg att detta var något som gjorde andra 
typer av träningsrelaterade Facebooksidor bra. 

Gymmen marknadsför även anläggningen med säljande inlägg för att väcka nyfikenheten och därmed 
locka nya kunder. Genom att använda Facebook kan gymmen nå ut till en stor potentiell kundkrets. 
Dessa inlägg innehåller erbjudanden som i vissa fall kan vara exklusiva för de som gillar gymmets 
Facebooksida. Majoriteten av företagen som ingår i studien använder sig dock inte av Facebooks 
egna tjänster för företag som reklam eller promoted posts. I jämförelse med vad gymmedlemmarna 
svarade i enkätundersökning är detta vad gymmen bör fokusera på. Erbjudanden var det innehåll som 
svarspersonerna helst ville se på ett gyms Facebooksida. 

Alla tre företag som ingår i studien marknadsför även sina Facebooksidor på deras anläggningar mer 
eller mindre, men det har nu genom enkätundersökningen visat sig att denna information inte når ut 
medlemmarna i en så stor utsträckning. Det behövs alltså tydligare kopplingar till gymmens 
Facebooksidor synliga på anläggningarna eftersom det är där medlemmarna befinner sig. Det är även 
där företaget kan få deras uppmärksamhet och sprida ordet om sin Facebooksida. 

6.2 Rekommendationer till gym som använder Facebook 

Gym har möjligheter av att dra nytta av Facebook och många kedjor har redan påbörjat den 
processen, inklusive de företag som ingår i studien. Via Facebook kan företag stärka sina 
kundrelationer, sprida information och marknadsföra företaget. 

Detta kan göras med hjälp av en Facebooksida där gym kan dela ut inlägg som engagerar sina 
medlemmar för att nå ut till nya potentiella kunder. Dessa inlägg kan göras till ”Promoted posts” för 
att försäkra sig om att så många som möjligt av deras prenumeranter nås av deras information. De 
kan även marknadsföra sig genom reklam till specifika grupper av människor. Om en användare till 
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exempel redan gillar en sida som innehåller träningsmotivation eller instruktionsvideor bör gymmet 
rikta in sig på en sådan demografi för att kunna nå ut till nya prenumeranter till deras egen sida. 
Dessutom kan gymmen ta lärdom av konkurrensen genom att ta reda på vad andra gyms strategier är 
för deras Facebooksidor. De kan sedan anpassa sin sida efter vad användarna tycker om (gillar) på 
andra konkurrerande Facebooksidor. 

Dock måste användningen av sociala medier hanteras varsamt och med en förbestämd strategi. Det är 
detta ett företags Facebooksida behöver för att lyckas, inte enbart för att nå ut till så många 
människor som möjligt, utan företagets budskap ska nå ut till engagerade användare som redan är 
eller kan bli kunder till företaget. 
 
Gym bör därför fokusera på kvalitativa användare som är aktiva på deras Facebooksida. Det kan vara 
lätt att tänka ”desto fler desto bättre” men så är inte fallet. Om företaget vill utnyttja Facebook bör de 
engagera användarna med innehåll av hög kvalitet som användarna kan gilla, kommentera och dela. 
Det är dessa användare som leder till köp av kunden. 
 
För dialoger med användarna. Det ska vara enkelt att ta kontakt med ett företag på Facebook och 
detta förväntar sig användarna. Dessa dialoger ska hålla en vänlig ton som inte är så tillrättalagd.  
 
Utför kvalitetskontroller. Om ett olämpligt inlägg råkar läggas ut kan företagets rykte skifta väldigt 
snabbt. Därför bör företag sätta upp regler om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet att 
publicera på företagets Facebooksida. Det kan dessutom behövas en kvalitetsansvarig som 
kontrollerar alla inlägg innan de blir offentligt publicerade. 
 
Var nyfiken och tyck om det du gör. Det är viktigt att ta reda på vad som händer runtikring dig och 
företaget. Se vad andra företag gör på Facebook. Vad kan ert företag efterlikna och förbättra? Gym 
bör alltså anskaffa kunskap om marknaden. 
 
Omfamna inställningen ”Learning by Doing”. Erfarenhet leder till kunskap, detta gäller även inom 
sociala medier. 
 
Publicera erbjudanden, instruktionsvideor och ge motivation till medlemmarna. Detta är de typer av 
innehåll som användarna anser vara viktiga egenskaper hos en träningsrelaterad Facebooksida. 
 
Nå ut till de befintliga medlemmarna genom att annonsera på anläggningen. Studiens 
enkätundersökning visade att de allra flesta medlemmarna inte visste om att deras gym hade en 
Facebooksida. Därför bör företag marknadsföra sina Facebooksidor på sina anläggningar. Det är där 
kunderna finns och det är där de kan bli influerade till att gilla gymmets Facebooksida. 
 
Anskaffa en strategi om vad och hur mycket innehåll som ska läggas ut. Det är en balansgång att 
bestämma vad och hur mycket innehåll som bör läggas ut. Innehållet får inte bli överflödigt och se ut 
som spam, men det måste även uppdateras frekvent för att hålla användarnas intresse och 
engagemang uppe. Gymmen måste därför bidra med relevant och framför allt intressant information 
som engagerar användarna. Strategin borde se ut som sådant att ett inlägg ska vara värdefullt för 
användaren, någonting att se fram emot. För att underlätta hanteringen av inlägg kan gymmen skapa 
ett schema över vad som bör läggas ut och hur ofta. Detta behöver inte följas till punkt och pricka, 
men det ska ses som en riktlinje för att hålla intresset hos användarna vid liv. 

  



  37 

Källförteckning 
Asur, S. (2012). The Economics of Attention: Social Media and Businesses. Vikalpa: The Journal for 
Decision Makers. Vol. 37 Issue 4, p69-111. 
 
Chadwick Martin Bailey & Constant Contact, Inc. (2011). New Research from Constant Contact and 
Chadwick Martin Bailey Shows Facebook® Fans More Likely to Recommend a Brand, Buy 
Products. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://blog.cmbinfo.com/press-center-content/bid/67280/New-
Research-from-Constant-Contact-and-Chadwick-Martin-Bailey-Shows-Facebook-Fans-More-Likely-
to-Recommend-a-Brand-Buy-Products [2014-03-28]. 
 
Cowlett, M. (2011). A social insight. Marketing, 2011-03-16, 31-34. 
 
Facebook (2014a). SATS Sverige. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.facebook.com/satssverige 
[2014-03-12]. 
 
Facebook (2014b). SATS Norge. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.facebook.com/satsnorge 
[2014-03-12]. 
 
Facebook (2014c). SATS Finland. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.facebook.com/sats.fi 
[2014-03-12]. 
 
Facebook (2014d). Friskis&Svettis. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
https://www.facebook.com/FriskisSvettisRiks [2014-03-12]. 
 
Facebook (2014e). Fitness Inspiration. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
https://www.facebook.com/getyourfitnessinspiration [2014-03-12]. 
 
Facebook (2014f). Fitness Workouts & Exercises. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
https://www.facebook.com/FIT.exercises [2014-03-12]. 
 
Facebook (2014g). Hagabadet. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.facebook.com/Hagabadet 
[2014-04-26]. 
 
Facebook (2014h). Facebook Reports First Quarter 2014 Results. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=842071 [2014-05-28]. 
 
Facebook (2014i). Marknadsförda inlägg. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
https://www.facebook.com/business/promoted-posts [2014-06-07]. 
 
Findahl, O. (2013). Svenskarna och internet 2013. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf [2014-05-28]. 
 
Frechtling, J (2002). The 2002 User-Friendly Handbook for Project Evaluation. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/nsf02057.pdf [2014-06-09]. 
 
Friskis & Svettis (2012). Medlemsstatistik. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://web.friskissvettis.se/om-
friskis-svettis/medlemsstatistik [2014-03-12]. 
 



  38 

Gil-Or, O. (2010). Building Consumer Demand by using Viral Marketing Tactics within an Online 
Social Network. [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.academia.edu/5191610/Building_Consumer_Demand_by_using_Viral_Marketing_Tactic
s_within_an_Online_Social_Network [2014-03-02]. 
 
Gillham, B. (2005). Research Interviewing: The Range of Techniques. Berkshire, GBR: McGraw-
Hill Professional Publishing. 
 
Hinton, S. & Hjorth, L. (2013). Understanding Social Media. London: SAGE Publications Ltd. 
 
Loue, S. (2000). Textbook of Research Ethics: Theory and Practice. Hingham, MA, USA: Kluwer 
Academic Publishers. 
 
Mason, M. (2010). Sample Size and Saturation in PhD Studies Using Qualitative Interviews | Forum 
Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, Vol 11, No 3 (2010). Freie 
Universität Berlin. 
 
Nair, A. (2012). Contemporaty Trends in Social Media. Vikalpa: The Journal for Decision Makers. 
Vol. 37 Issue 4, p69-111. 
 
Null, C. & Homnick, M. (2013). 6 social media mistakes you must avoid. PC World, Sep2013, Vol. 
31 Issue 9, p69-72. 4p. 2 Color Photographs. 
 
Oldsberg, E. (2014). Svenskar tränar mest i EU. Dagens Nyheter. 26 mars. 
 
Oliver, P. (2010). Student’s Guide to Research Ethics (2nd Edition). Maidenhead, GBR: Open 
University Press. 
 
Olsen, W. (2004). Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can 
Really Be Mixed. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://research.apc.org/images/5/54/Triangulation.pdf 
[2014-03-30]. 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Rao, S. (2012). Facebook for Businesses. Vikalpa: The Journal for Decision Makers. Vol. 37 Issue 4, 
p69-111. 
 
SATS (2014). Detta är SATS. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.sats.com/om-sats/detta-ar-sats/ 
[2014-03-12]. 
 
Scott, D. & Usher, R. (2010). Researching Education : Data, Methods and Theory in Educational 
Enquiry (2nd Edition). London, GBR: Continuum International Publishing. 
 
United Nations (2014). Population and Vital Statistics Report. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/Sets/Series_A_2014.pdf [2014-05-28]. 
 
Werngraf, T. (2001). Qualitative Research Interviewing. London: SAGE Publications Ltd. 
 



  39 

Whiting, A. & Williams, D. (2013). Why people use social media: a uses and gratifications 
approach. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1352-
2752&volume=16&issue=4&articleid=17095528&show=html [2014-03-01]. 
 
Williams, D. L., Crittenden, V. L., Keo, T. & McCarty, P. (2012). The use of social media: an 
exploratory study of usage among digital natives. J. Publ. Aff., 12: 127–136. doi: 10.1002/pa.1414. 
  



  40 

Bilagor 
I detta kapitel redovisas studiens bilagor. 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Hur många medlemmar har ni idag? 
 
Vad var ert syfte (eller strategi) när ni skapade ett konto på Facebook? 
 
Har detta förändrats med tiden? 
 
Om ja, varför? 
 
Hur många gillar er på Facebook just nu? 
 
Hur mycket trafik genererar er primära webbplats? 
 
Vad gör ni för att locka fler användare till er Facebooksida? 
 
Vilken typ av information läggs ut idag och hur ofta uppdateras Facebooksidan? 
 
Hur många anställda har tillgång till kontot på Facebook? 
 
Tycker ni att det är svårt att använda sociala medier? 
 
Finns det något sätt som kan göra hanteringen enklare? 
 
Hur ser relationen mellan Facebook och er webbplats ut? 
 
Marknadsförs er Facebooksida på era center? 
 
Använder ni promoted posts och/eller reklam på Facebook? 
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Bilaga 2: Intervjuutskrift – Endorfin, Alingsås 

Denna telefonintervju utfördes med Emma Hurtig 2014-04-17. 
 
Philip Levin: Så där, då inleder jag intervjun här och, ja. Berätta litegrann om Endorfin och din roll i 
företaget. 
 
Emma Hurtig: Ja, Emma heter jag och jobbar som sagt på Endorfin och sköter dels vår reception som 
receptionskoordinator på all personal där och sen även vår marknadsföring i form av annonser och 
Facebook och annat. Det är egentligen min roll. 
 
Philip Levin: Hur många medlemmar har ni på Endorfin? 
 
Emma Hurtig: Nu har vi 2000 medlemmar än så länge. Vi har bara haft öppet sen 1 januari så att vi 
skulle väl få till några till. 
 
Philip Levin: Ja, för det är två stycken gym ni har va? 
 
Emma Hurtig: Ja precis. Vi har ju en anläggning i Stenkullen, Lerum också. De har väl 3500 
medlemmar och sen startade dem Endorfin i Alingsås nu i januari. Så att min roll är i Alingsås. Även 
om vi samarbetar mycket också. 
 
Philip Levin: Vad var ert syfte eller vad var er strategi när ni skapade ett konto på Facebook? 
 
Emma Hurtig: Ja, jag har inte riktigt varit med från början om man säger. I och med att jag blev 
anställd nu till den nya anläggningen. Det var igång redan när jag kom in både i Alingsås och i 
Lerum. Men tanken är ju självklart marknadsföring. Absolut, och kanske lite mer personligt sådant. 
Till ett tag var det att locka medlemmar hit. Nu är det mer liksom, dels locka nya, men även 
marknadsföra sånt som vi har på anläggningen för befintliga medlemmar. 
 
Philip Levin: Eftersom du inte var med från början så kanske inte den här frågan inte är relevant men, 
har syftet eller strategin förändrats med tiden tycker ni? 
 
Emma Hurtig: Ja men det har det. Sen när jag kom in i bilden i höstas så var det mycket att sprida 
sidan om man säger, och få fler gillare helt enkelt för då fanns ju inte anläggningen så då var det ju, 
sprida mycket vad som skulle komma och lite mer förväntan så och locka, för vi hade ju en pre-sale 
eller en kampanj redan i höstas där vi stod på Ica Maxi som ligger bredvid innan anläggningen ens 
var öppnad och sålde medlemskap. Då var ju tanken att sälja in så mycket medlemskap som möjligt 
innan anläggningen ens hade öppnat. Vi sålde in 1400 medlemskap så det gick ju jättebra innan vi 
hade öppnat dörrarna. Så att det var ju fantastiskt bra. Men nu är den ju mer riktad kanske till vad 
som händer på anläggningen, kampanjer och även bara liksom härliga bilder på medlemmar och att 
skapa en känsla liksom hos dem som gillar sidan. 
 
Philip Levin: Hur många är det som gillar er på Facebook just nu? 
 
Emma Hurtig: Ja men det är väl 1706? Någonstans där. 1700 lite drygt. 
 
Philip Levin: Hur mycket brukar er primära webbplats generera, i trafik? 
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Emma Hurtig: Ja du. Jag kan faktiskt inte svara på det riktigt nu. Men jag kan, om du vill så kan jag 
kolla det med våra webbansvarige? 
 
Philip Levin: Ja, jo för jag tänkte ha det som en jämförelse liksom. Hur många som är på Facebook 
och hur många som är på webben. 
 
Emma Hurtig: Ja, men då ska jag kolla. Det kan jag maila över till dig eller? 
 
Philip Levin: Ja, det går jättebra. 
 
Emma Hurtig: Ja, jättebra. 
 
Philip Levin: Vad gör ni för att locka fler användare till er Facebooksida? 
 
Emma Hurtig: Vi försöker, dels så försöker vi hålla den uppdaterad och självklart få så många av 
våra medlemmar som gillar den, så att dem i sin tur lockar andra att gilla den i sin vänkrets då. Så att 
försöka hålla den uppdaterad och dels med matnyttig information men även med liksom lite skojiga 
grejer och sånt där så att folk lockas av och kanske går in och tittar och sen självklart göra reklam för 
den på anläggningen och även när vi annonserar att vi har med där att det finns. 
 
Philip Levin: Så, då hoppar jag till en annan fråga för du var inne på den. Så Facebooksidan 
marknadsförs på era anläggningar? 
 
Emma Hurtig: Ja precis och även i marknadsföring, annonsering och annat. 
 
Philip Levin: Så till exempel att ni har en poster eller någonting på centret liksom? 
 
Emma Hurtig: Ja precis och så ligger den här lilla gilla-tummen med. Den ligger med litegrann, sen 
är den kopplad till vår hemsida självklart så du kan gå den vägen också. 
 
Philip Levin: Vilken typ av information läggs ut idag och hur ofta brukar ni uppdatera den? 
 
Emma Hurtig: Vi försöker uppdatera varje dag. Sen kan det bli allt från ett inlägg till tre inlägg det 
beror lite på vad som händer. Oftast så har vi ju vissa saker som vi vill ha ut. Om det är en kampanj 
eller om det är en specialklass eller om det är något som händer på anläggningen egentligen. 
Öppettider och information som vi vill ha ut. Men sen kan vi även lägga ut om det händer spontana 
saker på anläggningen eller en rolig bild eller en rolig händelse eller någonting sånt där. Så att det, 
det är lite olika men i alla fall mellan ett och tre inlägg per dag gör vi nog. 
 
Philip Levin: Hur många är det som har tillgång till kontot på Facebook? 
 
Emma Hurtig: Det är ju, vi är tre som har tillgång till det så att det är jag och sen är det en av våra 
ägare och sen är det en tjej som är kvalitetsansvarig för båda anläggningarna. Så vi är tre stycken. 
 
Philip Levin: Tycker ni att det är svårt eller krångligt att använda sociala medier? 
 
Emma Hurtig: Nej det tycker vi inte. Nej inte alls. Det är inte alls krångligt. Sen kan det vara en 
balansgång just med hur mycket information man ska [få] ut och lite sådär. Men nej svårt skulle jag 
nog inte säga. Rent tekniskt är det väldigt enkelt. 
 



  43 

Philip Levin: Du var inne på det här lite tidigare men hur är relationen mellan Facebooksidan och 
webbplatsen? Du sa att ni hade en gilla-knapp och så där. 
 
Emma Hurtig: Ja men precis. Man ser ju litegrann att du kan klicka direkt från hemsidan in i vårat 
flöde om man säger, så det följer ju litegrann varandra. Men jag tror egentligen inte att vi har 
jättemycket besök på våran hemsida. Jag tror nästan egentligen vi har mer på, i och för sig så kan 
man boka sig och så på våran hemsida alla klasser och så. Men det har man ju å andra sidan en app 
för också så där tror jag de flesta, även bokningarna sköts. Så jag kan inte riktigt svara på det. Mer än 
att vi har liksom så att du kan, de är ihopkopplade. 
 
Philip Levin: Jo men det var svaret jag var ute efter. 
 
Emma Hurtig: Ja men vad bra. Vad bra. 
 
Philip Levin: Använder ni så kallade promoted posts eller reklam på Facebook? 
 
Emma Hurtig: Ja vi har gjort något, jag vet att innan jag kom in i bilden då när dem skulle 
marknadsföra anläggningen och den var ny liksom innan vi hade öppnat så vet jag att de gjorde 
litegranna det, men sen, nu har vi inte gjort det på väldigt länge. Jag vet inte om vi har tankar att göra 
det men inte än, inte nu på ett tag har vi som sagt inte gjort det. 
 
Philip Levin: Då är jag framme vid sista frågan och det är hur mycket ser ni på konkurrensen på 
Facebook? Alltså vad andra gym gör på Facebook. 
 
Emma Hurtig: Ja men jag är nog ganska mycket och spanar. Det gör jag. Ja men absolut. I alla fall 
konkurrenterna i stan eller så. Våra huvudkonkurrenter är ju två anläggningar här så att det är klart att 
jag följer litegrann hur de, vad de gör eller lägger ut och vad som funkar och inte funkar och sånt. Det 
är absolut och sen även stora anläggningar eller kedjor som kanske såna som har. Det kan jag ju och 
emellanåt och kolla och kika och se hur de jobbar, absolut. 
 
Philip Levin: Ja, vad bra då har jag fått svar på alla mina frågor. 
 
Emma Hurtig: Ja men vad bra. Men då kan jag maila dig hur trafiken ser ut på hemsidan? 
 
Philip Levin: Ja det låter bra. 
 
Emma Hurtig: Ja, då ska jag kolla det med Daniel bara så att jag får lite mer information där på den 
statistiken. Jättebra. 
 
Philip Levin: Då stänger jag av bandningen nu. 
 
Emma Hurtig: Ja men gör så. 
 
Här stängs inspelningen av och Emma Hurtig tackas för sin medverkan. 
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Bilaga 3: Intervjuutskrift – Hagabadet, Göteborg 

Denna telefonintervju utfördes med Helene Johansson 2014-04-23. 
 
Philip Levin: Sådär, då är inspelningen igång och jag drar igång intervjun. 
 
Helene Johansson: Ja. 
 
Philip Levin: Berätta litegrann om Hagabadet och din roll i företaget. 
 
Helene Johansson: Ja. Hagabadet är ett gammalt badhus som nu är en träningsklubb först och främst 
kan man väl säga. Men vi har även en spaavdelning med behandlingar och restaurang och sådär. Så 
det är en. Det är mycket lifestyle om man säger så. Våran målgrupp är och jag heter Helene 
Johansson och jag är marknadschef och ägare och jag har varit här på Hagabadet sen i augusti 2013 
blir det nu då och våran målgrupp eller våran kundkrets ska jag säga är medelåldern är strax över 50 
år. 51 – 52 år ungefär. Främst kvinnor. De stora segmenten är alltså plus 40 och plus 60 och det är 
också dem plus 60 som är egentligen dem som är mest aktiva. Tränar mycket och de har också en 
väldigt lång livslängd, kan man väl säga. Vi har, vi jobbar både med då dem som är medlemmar. Då 
är vi som en vanlig träningsgrupp. Man är medlem här. Men sen så har vi också kunder som kommer 
till oss som tar behandling då som inte är medlemmar. Utan man kommer någon enstaka gång eller ja 
en, två, tre, fyra gånger per år [så] kanske man inte är medlem då. Sen så har vi då som en restaurang. 
Där kan det ju vara både och att man kan vara där som medlem fast man kan ju vara där som bara, ja 
en restaurang som ligger bra till om man säger så. Så ser det väl ut. 
 
Philip Levin: Ja, låter bra. Hur många medlemmar har ni idag? 
 
Helene Johansson: Vi har 2700 ungefär. Mot 2800 kanske. Inte över 2800. Vi brukar räkna med totalt 
besöksantal på ett år på ungefär 100 000 – 120 000 besökare. Varje år då beroende på vilka 
kundgrupper vi har då. 
 
Philip Levin: Hur många är det som gillar er på Facebook av dem? 
 
Helene Johansson: Vi är väl 17 000 tror jag. Nu blir jag såhär osäker, jag går in och tittar vad vi har 
för någonting. Då har vi 17 462 som gillar oss. 
 
Philip Levin: Vad var ert syfte eller vad var er strategi när ni skapade ett konto på Facebook? 
 
Helene Johansson: Detta är lite roligt då. Jag har jobbat här sedan augusti 2013 och det är ju knappt 
ett halvår och innan så jobbade jag på Varbergs Kurort och då var min man VD här och i somras så 
fick vi möjlighet att köpa Hagabadet så han och jag äger Hagabadet nu. Men när han var VD då här 
innan så är det faktiskt jag som startade den här Facebooksidan 2010. Alltså strategin då både på 
Hagabadets Facebooksida och också Varbergs Kurorts Facebooksida som jag också startade då var 
väl egentligen. Mer strategin ”Learning by Doing”. Det var ju mycket nybyggaranda då på Facebook 
just med företag och sånt där. Jag har funderat endel på det i efterhand men jag kan känna lite att så 
länge man är trygg i sin kommunikation och sin marknad och kommunikationskunskaper så kan jag 
känna i efterhand att det var OK att gå ut och vara ”Learning by Doing”. Därför har du i grunden dina 
kommunikationskunskaper. ”Vad är det vi håller på med?”. Jo det är dialog, det är kommunikation. 
Då kan jag känna lite att det var en oerhört rolig period när det var så nytt för då var ju Facebook på 
lite annat sätt också. Det var verkligen att var man engagerad och passionerad och lekfull och 
kommunikativ så fick man också en jäkla stor respons. Inte bara av gillarna utan också av Facebook 
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som verktyg. Alltså man fick lön för mödan. Nu är det mer, nu känner jag mer att nu vill de ha betalt 
för allting. Det är jättetråkigt. Innan kunde man liksom genom energi få oerhört bra resultat. Där 
faktiskt Varbergs Kurort och Hagabadet har alltså blivit omnämnda i olika sammanhang som ett bra 
exempel då på den tiden. På den tiden, det låter som det var jättelänge sen. Men liksom du vet företag 
och hålla koll på lite sådär om man har rankats högt i sådär. Så det är lite tråkigt att det, att det inte 
riktigt är så längre. Att det är lite för mycket pengar i. Men jag förstår ju varför också. Man får vara 
glad för det man fick kan jag känna. 
 
Philip Levin: Var det mest för att locka nya medlemmar eller vill ni ha mer en dialog med era 
kunder? 
 
Helene Johansson: Om man tänker såsom jag. Nu blandar jag lite Varbergs Kurort och Hagabadet. 
Jag var ändå med lite med en fot på Hagabadet men ändå Varbergs Kurort då. Då kan jag känna lite 
att. Alltså tanken man ville var ju. Det är fantastiskt med sociala medier att man som varumärke kan 
gå ut och ha dialog med enskilda på ett fantastiskt sätt. Så egentligen grunden från början var ju den 
möjligheten tror jag i att kommunicera. Att vara på en plats där våra kunder är och få möjlighet att 
lyssna in och lära. Samtidigt som man då har möjlighet att berätta och visa om sitt varumärke som 
inte är så tillrättalagt. Alltså trycksaker och allt sånt, det är så jäkla tillrättalagt. Man får ju aldrig visa 
hur är det egentligen bakom scenen. Vem är det som lyfter telefonen egentligen och pratar med dig 
när du ringer till oss? Man kan ju visa mer än. Ja men ”såhär är det hos oss”, vi blir mer mänskliga. 
Vi blir inga platta varumärken, eller det blir inte bara platt reklam och det tycker jag har varit 
jätteroligt. Att kunna visa en dag på ett hotell. Eller som här en dag på en träningsanläggning. Att 
visa PT-tränaren som tränar med en 62-åring och gör något speciellt eller dagens vattengympapass 
eller ”såhär såg efterrätten ut som vi serverade idag”. Alltså det blir ju mer levande. Man blir ju mer 
en kompis. Man sänker garden lite. På gott och ont såklart, men mest gott skulle jag säga. Av alla 
dem inläggen, av alla dem åren som vi ändå har haft på två stora Facebooksidor med mycket trafik 
och mycket. Alltså man är ett varumärke ändå som är lite intressant. Ett spahotell och en 
träningsanläggning som Hagabadet är ändå lite speciellt. Man tycker att endel. Så kan jag ändå känna 
liksom att de klagomålen som vi har fått, alltså offentligt skrivna. De tar man liksom. Det är inga 
problem mot om man väger det mot den fantastiska responsen som man får åt andra hållet. 
 
Philip Levin: Då är det mer värt det. 
 
Helene Johansson: Absolut. Finns inte liksom ens på kartan att detta är jobbigt. Utan det handlar ju 
bara om. Oftast handlar ju klagomålen om uppmärksamhet eller att man ska visa att man tar hand om 
det eller ja, sådär. Jag har aldrig känt att det har varit liksom ”nej det här skulle vi inte gett oss in på, 
vi stänger ner”. Aldrig. Inte ens i närheten. 
 
Philip Levin: Har strategin eller syftet förändrats med tiden? 
 
Helene Johansson: Nu tar jag lite Kurorten här. Jag har inte riktigt sett det här på Hagabadet än. Men 
jag hade på Kurorten nedskrivet och just det här att hur fördelningen skulle vara mellan säljande 
inlägg och mer personliga och varumärkesstärkande eller liksom mer ”Nice to know” inlägg där jag 
valde en strategi på 70 – 30. Alltså 70 ska vara ”Nice to know” medan 30 % är då kanske ren sälj. 
Alltså, ”ja vi har lediga rum till helgen. Kom på det här”. Det tror jag är en ganska bra fördelning att 
man inte. Man verkligen jobbar med att inte hamna i bara säljet. Det är väldigt lätt hänt att man gör 
det därför det är det vi lever i. Men det här långsiktiga att vara ett schysst ställe att hänga på. Det är 
där man vinner i längden tror jag. Så det har ju över resan blivit tydligare. Men eftersom från början 
tror jag ändå att man var inne på det här rent kommunikativa. Att föra dialog, att svara på frågor, att 
berätta vad som händer, hålla folk ”up to date”, bjuda på kunskap, recept, träningstips eller bara en 
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jäkla massa bilder från hur, ”såhär är det hos oss, hur är det hos dig?”. Så den kanske har blivit 
tydligare men den är inte helt tvärt emot vad man började med. Det skulle jag nog inte säga. Men 
tydligare, ja. 
 
Philip Levin: Jättebra. 
 
Helene Johansson: Får du några svar av allt mitt babbel? 
 
Philip Levin: Ja det har jag [fått]. 
 
Helene Johansson: Ja det är bra det. 
 
Philip Levin: Nästa fråga. Hur mycket trafik genererar er primära webbplats? 
 
Helene Johansson: Likadant där har jag som mål att Facebook ska vara topp 5 i att generera trafik. De 
andra trafikkanalerna är ju direkttrafik, Google och nyhetsbrev. Eller topp 4 ska jag säga. Vi jobbar 
inte så mycket med Google-annonsering längre. Nej vi gör inte det här på Hagabadet det gjorde jag 
mer på Kurorten. Så topp 4 alltså man ska ju hålla sig där. Det ska ju generera trafik. Men den är inte 
lika. Vi håller oss där. Men som sagt man får jobba mer med pengar än vad man fick göra förr. Så det 
är tråkigt. Men så har jag mer att man. Vi ska. Då gör vi ett bra jobb i alla fall, eller tillräckligt bra 
om den är liksom en av de viktigaste och det är ju dem prioriterade kanalerna vi har förutom 
människor som inte är med digitalt då. Men vid den tydligaste som vi har är ju alltså den som, den 
egna trafiken. Vad heter det? När man söker själv, skriver i själv. 
 
Philip Levin: Ja precis man söker i [adressfältet]. 
 
Helene Johansson: Den är det tydligaste och sen så kommer nyhetsbrev beroende på när vi skickar 
nyhetsbreven då så naturligtvis. Men över tid så ligger den lika med sociala medier. Det är 
nyhetsbrev och sociala medier. 
 
Philip Levin: Är ni nöjda med den mängden trafik som Facebooksidan genererar? 
 
Helene Johansson: Alltså jag kan känna lite att jag behöver, jag skulle vilja. Nu är jag ganska ny här 
än så länge och vi har ett ganska gammalt verktyg på hemsidan. Så jag ligger på att vi ska göra ny 
hemsida och så också. Jag känner att jag har inte, alltså trafik. Jag vill ha rätt trafik på något sätt. 
Istället för mycket trafik. Där kan jag inte säga att jag har tillräcklig information än. Som jag kan se 
att det är rätt trafik som ändå ger mig alltså ger mig köp eller ger mig återkommande eller något sånt 
där. Jag har inte den delen klart för mig så jag behöver inte ha mer. Jag behöver ha i så fall mer rätt. 
Mer rätt trafik om man säger så och där kan jag inte säga att jag vet om jag har helt rätt eller helt fel. 
Förmodligen inte helt rätt utan jag skulle vilja ha mer rätt. Så kan man säga. 
 
Philip Levin: Vad gör ni för att locka fler användare till Facebooksidan? 
 
Helene Johansson: Alltså ett tag vet jag att Hagabadet hade som syfte, som mål. Enskilt mål att man 
skulle ha x antal gillare. Det har jag aldrig haft på Kurorten. Jag har inte haft liksom tävlingar för och 
sånt där för att få fler, få så många gillare som möjligt. Utan jag har mer tänkt att man ska gilla oss 
för att gilla oss. Inte för att jag hade en tävling som gjorde att de gillade oss, typ så. Nu när jag jobbar 
på Hagabadet så har jag inte det målet heller att på något sätt gillarna ska öka. Det jag tittar på är ju 
mer alltså hur aktiviteten håller sig. Hur hög är aktiviteten? Det tittar jag mer på kan man väl säga. Så 
det gäller att fylla Facebooksidan med bra grejer hela tiden och det är lite jobbigt faktiskt men det är 
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väl mer det så att säga. Så det är väl ett sätt att, ja men vi jobbar. Genom att försöka fylla 
[Facebooksidan] med så intressant [information] som möjligt så därigenom hoppas vi att vi får fler. 
Men det finns inget eget mål att vi ska vara många. Så är mitt svar. 
 
Philip Levin: Ja. Så vilken typ av information är det som ni vill fylla Facebooksidan med? 
 
Helene Johansson: Ja alltså dels är det ögonblicksbilder. ”Vad händer hos oss?”. Det kan vara träning 
och träningspass och såna där saker. Vi tänker en del på att när vi stöter på artiklar runtom oss. Alltså 
på Facebook eller Google eller liksom tidningar eller så som skriver artiklar om hälsa, livsstil, 
forskningsrön och sånt där. Då brukar vi dela sånt. Så att det är både ett lärande forum. Det vi kan 
dela med oss av recept. Vi säljer också dagens lediga behandlingar till exempel till ett Facebook-pris. 
Men också exponera mat och såna där saker. 
 
Philip Levin: Hur ofta försöker ni uppdatera sidan? 
 
Helene Johansson: Det gör vi varje dag. Där handlar det också om att vi har ingen sån här gräns. 
Helst varje dag. Det kan hända liksom sådär ibland att det inte är varje dag men det är ibland flera 
gånger om dagen. Det beror på, alltså har vi något intressant att berätta så gör vi det. Säg att det är på 
sju dagar, säg att vi uppdaterar 10 – 15 gånger. Nej det är nog 14 – 15 gånger tror jag. Säg att det är 
två gånger om dagen ungefär. Jag tror det. 
 
Philip Levin: Men ni har ingen regel eller vad man ska säga som säger att ”vi måste uppdatera varje 
dag” ungefär? 
 
Helene Johansson: Jo men det har vi nog. Det yttersta ansvaret har ju jag, så jag. Alltså blir det inte 
uppdaterat en lördag så är ju det OK. Så är inte det liksom att man kräker ur sig någonting bara för att 
ha något att säga. Men med tanke på den verksamheten vi har så har vi oftast någonting att säga. Om 
man bara har dem glasögonen på. Så då blir det väl en daglig dialog ändå. 
 
Philip Levin: Så det kommer naturligt mer? 
 
Helene Johansson: Ja precis. 
 
Philip Levin: Hur många är det som är anställda som har tillgång till kontot på Facebook? 
 
Helene Johansson: Vi har mer eller mindre aktiva skulle jag säga. Jag kan titta här hur många vi är. 
Vi har sju stycken administratörer. Några är mer aktiva än andra. 
 
Philip Levin: Har ni någon slags kvalitetskontroll som någon sysslar med där eller? 
 
Helene Johansson: Jag kan känna att jag inte har. Jag har inte. Jag har ju alltid koll. Så jag kan vara 
en sån som liksom ”nej men där har du inte”. Ja du vet. Har koll på särskrivning och såna där saker. 
Men jag har inte, eftersom jag är ganska nyanställd har jag inte riktigt hunnit med det. Men jag vet ju 
vad jag själv tycker i hur man skriver så det händer att jag tar bort inlägg som andra har gjort. Men 
ändå så tycker jag att nivån är bra. Jag gillar ju att folk också är personliga. Man märker liksom vem 
det är. Så det blir en personlighet. Men jag behöver absolut styra upp det mer och egentligen så vet 
jag inte varför vi inte har gjort det än för jag har liksom mallen klar som jag har från mitt andra arbete 
som var jättebra liksom. En A4 liksom. ”Tänk på det här” och ”Såhär gör vi”. ”Det här tänker vi på”. 
Men det är ju jag som har det slutgiltiga ansvaret. 
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Philip Levin: Tycker ni att det är svårt att använda sociala medier? Alltså rent tekniskt sett. 
 
Helene Johansson: Nej det tycker jag väl inte. Jag kan väl känna lite att det som är viktigt är ju att 
man, eller det som är en fördel är om man ändå har någon typ av marknads- eller 
kommunikationskunskap. Alltså hur hänger det ihop liksom, det här med kommunikation? Om man 
har det med sig lite. Det behöver absolut inte vara liksom, ha en massa, man behöver inte ha en 
gedigen utbildning. Man behöver kanske inte ens ha en utbildning. Man behöver bara ha lite 
förståelse. Sen tror jag mycket att drivkraften är att: Gör det du älskar och älska det du gör. Att gilla 
det man håller på med och var nyfiken på det som är runtomkring. Att vara själv nyfiken. Att vara 
aktiv själv inom sociala medier. För på det sättet så hittar du ju vad andra gör och vad andra skriver 
om. Eller då plötsligt hittar du blogginlägg eller forskare som skriver om det ena och det andra eller 
det är publicerat digitalt på Svenska Dagbladet alltså då helt plötsligt kommer väldigt mycket 
material till dig. Du behöver inte göra allting själv. Så jag tror att det handlar ju mycket om intresse, 
att tycka det är kul med dialog. Det tror jag och tycka det är kul med bild också och alltid ha mobilen 
med sig och ha dem glasögonen på sig. ”Wow! Det här liksom, nu hände något”. ”Oj, nu satt ju två 
kunder och drack första glaset champagne på våran terrass” nu tidigt på våren för några veckor sedan. 
Ja men det är väl klart. ”Får jag ta bild på er?”. ”Jajjemän! Det är klart du får” och så har man det och 
så liksom sådär. Ja men OK. Då helt plötsligt blir det mycket champagne och ”det var ju kul” och det 
känner ju folk igen sig i och det är ju liksom, njutning och det är vår och det är terrass. Så det gäller 
ju bara att ha det med sig, skulle jag säga. 
 
Philip Levin: Hur ser relationen mellan Facebooksidan och webbplatsen ut som ni har? 
 
Helene Johansson: Kopplingarna och så menar du eller? 
 
Philip Levin: Ja precis. 
 
Helene Johansson: Rent tekniskt? 
 
Philip Levin: Ja. 
 
Helene Johansson: Nej där har jag ju mycket att önska. Men jag har ju en hemsida som är från 2003, 
tror jag. Så jag har inte gjort så mycket med den. Vi har liksom sådär ”Likes-sidor” och sånt där men 
inte mer med det. Men i vår nya så har vi lagt in om att nu kommer jag inte ihåg vad det heter men 
just det här att man det i bloggflöden och just de där kopplingarna. Men just idag har vi inte det. 
 
Philip Levin: Marknadsförs er Facebooksida på era center dvs. att kanske någon affisch eller 
någonting? 
 
Helene Johansson: Vi har det på våra TV-skärmar. Vi har det lite det här du vet, anslag om att 
”dagens lediga behandlingar. Fråga i receptionen eller se på Facebooksidan” eller liksom såhär. Men 
absolut hade det kunnat vara mer, det hade det kunnat vara. 
 
Philip Levin: Använder ni så kallade promoted posts eller reklam på Facebook? 
 
Helene Johansson: Yes. Det kan vara specifika tillfällen eller specifika produkter. Presentkort till 
exempel, ansiktsbehandlingar har vi också kört och vissa såna gör vi. 
 
Philip Levin: Ja och sista frågan då. Hur mycket ser ni på konkurrensen på Facebook? 
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Helene Johansson: Alltså från mina konkurrenter som är på plats på marken eller 
informationsöverflödet? 
 
Philip Levin: Nej jag tänkte mest om ni tittar på vad andra träningsanläggningar gör på sina 
Facebooksidor och kanske ser vad de gör och kan kanske ni härma efter det eller någonting sånt? 
 
Helene Johansson: Man har ju lite koll. Alltså man gillar ju vissa sidor och sådär. Men det har inte 
riktigt bara med alltså andra träningsanläggningar utan jag tittar även på alltså upplevelseindustrin, 
tittar jag mycket [på]. ”Vad gör Ving-resor?”, ”Vad gör Liseberg?” alltså lite så just när det är 
upplevelsebaserat. Men också ”Vad gör SATS?” och sådär. Det gör jag. Sedan kan det komma från 
dem man minst anar. Idéer liksom sådär men det är nog så att man scannar ganska mycket. Har väl 
också lite det här med att vara nyfiken och intresserad tror jag. 
 
Philip Levin: Sådär då. Då har jag fått svar på alla mina frågor. 
 
Helene Johansson: Ja men så bra. Härligt! 
 
Philip Levin: Jag stänger av inspelningen nu. 
 
Helene Johansson: Ja. 
 
Här stängs inspelningen av och Helene Johansson tackas för sin medverkan. 
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Bilaga 4: Intervjuutskrift – Crossfit LBK, Karlstad 

Denna telefonintervju utfördes med Anders Holmberg 2014-04-30. 
 
Philip Levin: Då är inspelningen igång och jag drar igång intervjun. Så berätta litegrann om Crossfit 
och din roll i företaget. 
 
Anders Holmberg: Jag är ju ägare, huvudtränare på Crossfit. Crossfit är funktionell träning kallar 
man det och man ska se till hela tiden att man har variation på sin träning. Varje dag är ett nytt 
träningspass och stimulera så mycket som möjligt av kroppens förmåga så mycket som möjligt. 
 
Philip Levin: Hur många medlemmar har ni idag? 
 
Anders Holmberg: Vi är 120 stycken. 
 
Philip Levin: Vad var ert syfte eller vad var er strategi när ni skapade ett konto på Facebook? 
 
Anders Holmberg: Det var att nå ut till en stor massa människor så det var egentligen det väcker 
nyfikenheten och få medlemmar. 
 
Philip Levin: Ja. Har det förändrats med tiden? 
 
Anders Holmberg: Ja litegranna så tycker jag nog att det har blivit. Vi använder Facebook mindre än 
vad vi gjorde till att börja med. 
 
Philip Levin: Varför använder ni Facebook mindre? 
 
Anders Holmberg: Det är väl dels att man når väl inte ut till en så stor grupp du når ju ut [till] de som 
du har ”Likes”, som har ”Likeat” en sida. Oftast blir ju dem fullmatade så att säga. Alla vet ju vad det 
där är och dem som har börjat träna har börjat träna. Sen når vi inte ut till så många nya. Egentligen 
utöver dem ”Likesen” som man har. 
 
Philip Levin: Hur många är det som gillar er på Facebook? 
 
Anders Holmberg: Ja jag tror det är drygt 400. 
 
Philip Levin: Hur mycket av den trafiken är till eran primära webbplats? 
 
Anders Holmberg: Ja hur menar du då? 
 
Philip Levin: Ja alltså, jag tänkte göra en jämförelse mellan hur många som besöker webbplatsen och 
som gillar er på Facebook. Om det har något samband? 
 
Anders Holmberg: Okej. Ja jag vet inte hur stor trafik vi har på våran hemsida egentligen. Det kan 
jag inte svara på. 
 
Philip Levin: Så, du nämnde att det var liksom fullmatat med folk som gillar er men, så ni är nöjda 
med mängden trafik som Facebooksidan genererar? 
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Anders Holmberg: Nej, men jag menar jag. Om du har 400 stycken som ”Likear” och ”Likear” dig så 
är det fortfarande att skicka ut information så går ju det till de 400 och vi får inte så många nya 
medlemmar av de 400 för de har vi ju matat. De som har börjat har ju börjat men de som inte har 
börjat, de får man ligga lite i för att få att börja. Utan du måste sprida utanför de 400 så att säga. 
 
Philip Levin: Så vad gör ni för att locka fler användare till Facebooksidan? 
 
Anders Holmberg: Jag vet inte om vi försöker locka så mycket till Facebooksidan det beror ju på om 
du börjar använda Instagram lite mer. Ser man att man får lite större spridning egentligen. 
 
Philip Levin: Ja. Vilken typ av information ni lägger ut idag på Facebooksidan och hur ofta 
uppdateras den? 
 
Anders Holmberg: Vi uppdaterar väl ganska frekvent ändå med alla nyheter och med på gång och 
vad som händer i boxen naturligtvis. Så att lägger vi ut det direkt på hemsidan så är det ju oftast 
också där som det hamnar på Facebook sen. 
 
Philip Levin: Vilken typ av information var det? Var det mer kontakt till er eller är det vad som 
händer på centret eller så? 
 
Anders Holmberg: Ja det är vad som händer. 
 
Philip Levin: Hur många är det som har tillgång till kontot på Facebook? 
 
Anders Holmberg: Vi är ju åtta coacher nu och vi är väl egentligen tre som är administratörer. Varav 
en är egentligen den som håller på mest med det. 
 
Philip Levin: Är det någon av dem som har någon kvalitetskontroll av det eller? 
 
Anders Holmberg: Nej. Hur menar du då med kvalitet? 
 
Philip Levin: Nej, någon som kollar att, kanske små stavfel eller sånna där saker. Eller om det är 
någonting som inte bör finnas, någonting som inte ska vara på Facebooksidan helt enkelt. 
 
Anders Holmberg: Nej vi granskar väl litegrann varandra. Men det är framförallt en som lägger ut 
inläggen så det blir samma typ, samma språk hela tiden. 
 
Philip Levin: Ja, OK. Då förstår jag. Tycker ni på något sätt att det är svårt att använda sociala 
medier? 
 
Anders Holmberg: Nej det tycker vi inte. 
 
Philip Levin: Så inte, både tekniskt och att ja, nå ut till flera kunder och så där? 
 
Anders Holmberg: Det är klart det finns teknikaliteter som kan vara förhinder ibland och sen vill man 
nå ut till nya. Det är väl svårt också liksom att påverka andra på något sätt. Det är väl att hitta, hitta 
någonting som är intressant för så många människor som möjligt tror jag. 
 
Philip Levin: Hur ser relationen mellan Facebooksidan och webbplatsen ut? 
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Anders Holmberg: Ja du har väl en sån där inbäddad variant av Facebook på hemsidan. Nu har vi 
uppdaterat hemsidan här litegranna så det lite ur fel syfte men i det så hade vi ju i alla fall att du 
kunde gå in på en nyhet exempelvis och så kunde du gilla den på hemsidan och så slogs ju det på 
Facebook. 
 
Philip Levin: Ja. Marknadsförs Facebooksidan på er anläggning? 
 
Anders Holmberg: Nej. 
 
Philip Levin: Så ni har ingen affisch eller någonting som säger att: ”Gilla oss på Facebook” eller 
någonting sånt? 
 
Anders Holmberg: Nja vi har väl en text som är skrivet att ”Gilla oss på Facebook”. Men det är nog 
det enda. 
 
Philip Levin: OK. Använder ni så kallade promoted posts eller reklam på Facebook? 
 
Anders Holmberg: Nej. 
 
Philip Levin: Varför inte? 
 
Anders Holmberg: Nej jag vet inte varför vi inte har gjort det. Där har inget riktigt bra svar där. Jag 
har nog tyckt att det nog känts det behövs på något sätt. 
 
Philip Levin: OK, och så sista frågan då. Hur mycket ser ni på konkurrensen på Facebook? Alltså vad 
andra träningsanläggningar eller gym gör på Facebook. 
 
Anders Holmberg: Ja men det är klart att man får. Det är ju ett kontinuerligt flöde av information där 
och det är väl det som har blivit lite problematiskt också att det är för mycket information så man kan 
inte ta till sig allt. Utan man bara snappar runt det på något sätt då. 
 
Philip Levin: Ja. Så ja, då har jag fått svar på alla mina frågor. Jag måste bara fråga, vad var det du 
hette i efternamn? 
 
Anders Holmberg: Holmberg. 
 
Philip Levin: Holmberg? 
 
Anders Holmberg: Jepp. 
 
Philip Levin: Så. Då stänger jag av bandningen och, ja intervjun är klar. 
 
Anders Holmberg: OK. 
 
Här stängs inspelningen av och Anders Holmberg tackas för sin medverkan. 
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Bilaga 5: Enkätundersökningsfrågor 

Studiens enkätundersökning skapades med verktyget SurveyMonkey. De nästkommande två sidorna 
visar är en skärmdump av hur enkäten såg ut för en användare som klickade på följande länk från 
2014-04-14 till 2014-05-09: https://www.surveymonkey.com/s/QWMNNXG 
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Figur 8: Skärmdump av enkätundersökningens layout. 
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Bilaga 6: Svar till enkätundersökningen 

Följande är detaljerade svar till studiens enkätundersökning. 
 

 
 
Figur 9: Detaljerat svar till fråga 1. 
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Figur 10: Detaljerat svar till fråga 2. 
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Figur 11: Detaljerat svar till fråga 3. 
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Figur 12: Detaljerat svar till fråga 4. 
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Figur 13: Detaljerat svar till fråga 5. 
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Figur 14: Detaljerat svar till fråga 6. 



  62 

 
Figur 15: Detaljerat svar till fråga 7.  
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Figur 16: Detaljerat svar till fråga 8. 
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Figur 17: Detaljerat svar till fråga 9. 


