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Abstract 

While social media continues to grow, we are seeing more and more companies trying              

to adapt to the new platforms. As a constantly evolving marketspace finding the best              

way to spread information is not as clear cut as it used to be. Paying for air-time has                  

been changed to paying for promotion on the platforms och paying for prints has been               

changed to paying for visibility in consumers feeds. But paying to accomplish this reach              

is but a small part in the equation. Being able to have the information spread by the                 

consumers is the goal for many companies. But what motivates consumers to share             

posts, pictures and videos? 

The purpose of this study is to generate knowledge and understanding as to what              

might cause consumers to share posts. By focusing on the platform Facebook and the ten               

most shared and liked posts in Sweden we aim to break down the reasons that               

attributed to their spread. Interviews and observations have been conducted and the            

data generated has served to identify aspects that stimulate engagement and a            

willingness to share post.  
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Hur mycket engagerar sig människor i vad de scrollar förbi på sina sociala medier?              

Sociala medier börjar ha en allt större roll i vår vardag och dess utveckling tycks inte                

bromsas. Allt fler företag och aktörer har letat sig till sociala medier och med dem följer                

även deras reklam, kampanjer och spridning av information. Hur dessa översätts från            

traditionella medier till sociala medier är ett fenomen som utvecklas i samband med             

denna övergång. Tidigare förhållningssätt till exponering genom exempelvis TV, tidningar          

eller affischer är inte nödvändigtvis detsamma som vad som tillämpas för sociala medier             

och detta skifte medför frågor kring hur dessa nya plattformar bäst nyttjas. 

En grundpelare som dock står kvar är eftersträvan av räckvidd och spridning.            

Detta var tidigare till stor del beroende av exempelvis hur mycket sändningstid i TV,              

utrymme i tidningar eller mängd tryckta affischer en aktör kunde uppnå. På sociala             

medier väger dessa parametrar inte lika tungt och vad som avgör god spridning beror till               

stor del på hur konsumenten uppfattar innehållet. En aktör kan fortfarande uppnå            

avsevärd räckvidd genom att betala för mer exponering men detta innebär inte            

nödvändigtvis att innehållet sprids vidare av konsumenterna. 

94% av Sveriges befolkning använder internet (Thoresson & Davidsson, 2018). 2,5           

miljarder människor världen över och 79% av Sveriges internetanvändare använder den           

populäraste sociala plattformen på internet - Facebook (Statista, 2018; Thoresson &           

Davidsson, 2018). Med tanke på den utredning Facebook har med dess omfattande antal             

användare har gjort det till en av de mest attraktiva plattformarna för företag, kampanjer              

och organisationer att exponera sig på. Marknadsföring på sociala medier har blivit den             

mest priseffektiva marknadsföringskanalen räknat i kronor per tittare. Att nå 1000 tittare            

på Facebook kostade 1 juli 2016, 2 kronor, samtidigt som det kostade 264 att nå samma                

antal tittare i en nyhetstidning (Sinha, 2016). Marknadsföring på sociala medier medför            

även tekniska aspekter som innebär ett enormt försprång gentemot mer traditionella           

marknadsföringskanaler.  

Kärnorna i de sociala nätverken på internet samlar på sig mängder av data och              

bygger upp detaljerade personliga profiler av deras användare. När en kampanj är aktiv             

på en social medieplattform används denna data för att rikta reklamen till rätt användare.              

Detta innebär att de personer som innehållet visas för har en högre sannolikhet att vara               

intresserad av reklamen jämfört med en slumpvis utvald konsument (Beales, 2010).           
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Ytterligare en aspekt som ger marknadsföring på sociala medier en fördel är dess             

kapabilitet till interaktivitet. När exempelvis en potentiell kund ser en reklamkampanj har            

de möjligheten att direkt slussas vidare till avsändaren för att följa upp syftet med              

reklamen. Interaktiviteten i ett inlägg på sociala medier öppnar dessutom upp för            

möjligheten till dialog mellan avsändare och mottagare. Avsändare har möjligheten att           

direkt följa användarnas reaktioner och kommentarer, vilket kan vara en faktor som            

ytterligare hjälper avsändaren att uppnå sitt mål med kampanjen. Ytterligare en fördel            

med att lansera en kampanj på sociala medier är att den kan lanserar omedelbart efter att                

den är producerad. Detta medför möjlighet till en snabbare respons på rådande trender             

och andra yttre faktorer. Slutligen erbjuder även de sociala plattformarna aktörer att fritt             

kan använda sig av stillbilder, animationer, filmer, ljud och hyperlänkar kombinerat           

enligt sina egna önskemål. 

Att företag tar sin marknadsföring till sociala medier innebär nya förhållningssätt           

och möjligheter. Hur man marknadsför sig framgångsrikt på sociala medier skiljer sig            

dock avsevärt från hur man marknadsför sig i ett tryckt format såsom i en nyhetstidning.               

Detta på grund av de tekniska skillnaderna mellan formaten och dess tillförlitelse på             

interaktivitet. Med en räckvidd som endast begränsas av konsumenternas intresse          

erbjuder sociala medier möjligheten att nå nästan vem som helst. Därtill krävs det mindre              

insats från konsumenterna för att sprida något vidare, att dela eller tagga sina vänner är               

förhållandevis nytt om det jämförs med exempelvis word-of-mouth. 

Vilka egenskaper hos de sociala mediernas plattformar måste en aktör ta hänsyn            

till för att stimulera engagemang och en vilja att sprida innehållet hos användarna? 

1.2. Forskningsfrågor 

För att reda ut detta och generera kunskap kring hur man som avsändare kan optimera               

sin marknadsföring på sociala medier kommer denna artikel att angripa följande           

forskningsfrågor: 

● Vilka egenskaper hos reklam tenderar att fånga konsumenters intresse? 

● Vilka plattformsspecifika egenskaper på den sociala medieplattformen Facebook        

är relevanta att ta hänsyn till vid marknadsföring där jämfört i de traditionella             

marknadsföringskanalerna? 

● Vilka egenskaper hos material på sociala medier, framför allt Facebook tenderar           

att stimulera till engagemang hos konsumenten? 
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1.3. Syfte 

Går det att optimera sociala medier för att stimulera engagemang? Med internets och             

sociala mediers konstanta utveckling och dess oförutsägbarhet gällande utvecklingens         

riktning publiceras ny forskning kontinuerligt. Under år 2018 från januari till april har             

det publicerats nästan 70 000 artiklar relaterade till social media (Google Scholar, 2018).             

Aktörer som nyttjar eller söker att nyttja denna förhållandevis nya teknik tvingas anpassa             

sig efter dess utveckling utan att nödvändigtvis veta exakt var den är på väg. Att tillämpa                

nya strategier för hur aktörer bäst når ut till läsare, kunder eller intressenter tar tid och                

planering, när en viss plattform kan se ett skifte i exempelvis trender bara över en natt.                

Med ny kunskap genererad var dag kan det vara svårt att ligga i utvecklingens spets. 

För verksamheter och företag att orientera sig krävs tillförlitlig data och kunskap,            

vilket denna studie syftar att generera. För att bidra till att täcka upp detta kunskapsglapp               

kommer vi i den här studien att studera vad som ger upphov till engagemang genom att                

intervjua sociala medieanvändare, analysera framgångsrika kampanjer samtidigt som vi         

knyter an all denna insamlade data till aktuell forskning. Resultatet av denna studie             

kommer att bidra med ökad förståelse kring hur aktörer kan förhålla sig till sociala              

medier gällande påverkan, engagemang, spridning och räckvidd. 

Går det att optimera sociala medier för att stimulera engagemang? Vilka specifika            

egenskaper hos ett inlägg på sociala medier motiverar användare till att engagera sig och              

vilja sprida det vidare?’ 

1.4. Avgränsningar 

Att avgränsa en studie likt denna innebär ofta att specificera ett område, en medieform,              

en plattform eller marknadsnisch. Då vi hade för avsikt att behandla en lyckad kampanj i               

sociala medier som ett fenomen snarare än en företagsekonomisk         

marknadsföringsstrategi innebar det att våra avgränsningar skedde på något annorlunda          

premisser än en urtypisk marknadsföringsspecifik studie. 

Denna studie har inte resurser för att göra en omfattande analys av samtliga             

sociala plattformar, vilket har lett till att en avgränsning måste göras till endast en social               

plattform. Då Facebook är den den plattformen för sociala medier som är störst världen              

över har vi valt att isolera just denna, och endast denna sociala medie-plattform till vår               

studie (Statista, 2018). 

Studiens fokus ligger på hur engagemang i kampanjer kan påverka dess           

spridbarhet för plattformen Facebooks inlägg placerade i användarens flöde. En skillnad           
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gjordes här mellan inlägg samt annonser placerade i konsumentens flöde och de som är              

placerade utanför. I de inlägg och annonser som är placerade i flödet finns funktioner som               

att gilla, kommentera och dela, de kan även inkludera länkar till hemsidor eller andra              

sociala medier. Detta till skillnad från annonser placerade utanför flödet, vilka vanligtvis            

inte erbjuder mer funktion än en hyperlänk. 

Studiens omfattning innebär begränsningar gällande generaliseringar då den        

insamlade datan inte representerar en viss population eller någon majoritet av något slag.             

Istället strävar studien efter att konkretisera hur konsumenter kan engageras och på så             

sätt bidra till kunskap och förståelse så att den tillsammans med relaterad forskning ger              

en mer informerad bild av sociala mediers möjligheter för spridning. Fokuset ligger alltså             

på vad som stimulerar engagemang. 

2. Relaterad Forskning 

Web 2.0 är ett begrepp myntat av Tim O’Reilly i oktober 2004, för att omfamna den nya                 

generationen av internet . Den äldre generationens internet, den generationen före           

genombrottet av Web 2.0 hade en tydlig gräns mellan producent och konsument. En             

tydlig avsändare presenterade samma statiska innehåll för alla sina besökare som endast            

konsumerade detta innehåll. Web 2.0 handlar om att sätta besökaren, numera kallad            

användaren i fokus och dynamiskt bygga innehållet som presenteras kring användaren.           

Användaren ska i den nya generationens internet även vara delaktig i att kunna ändra det               

innehåll som visas samt kommunicera med andra användare (O’Reilly, 2005). 

Med innehåll som formas efter användarnas preferenser och behov kan en           

nyhetsartikel se väldigt annorlunda ut från hur den traditionellt sett ut i en dagstidning.              

På sociala medier kan det ta formen av en video, en text, ett bildspel etc. Denna möjlighet                 

till variation och anpassning leder det till att människor har en uppsjö av olika sätt att                

konsumera sociala medier (Williams 2013). Vi har granskat inom vilka          

användningsområden ökat engagemang och benägenhet att sprida innehållet förekommer         

och därefter analyserat vad som orsakar detta ökade engagemang inom det givna            

användningsområdet. I "Why people use social media: a uses and gratifications approach”            

(Williams 2013) framgår det att majoriteten av användarna nyttjar sociala medier för            

social interaktion och informationssökande. Samtidigt finner studien att närmare hälften          

av användarna uttrycker åsikter och delar information. 

Att dela information och bidra med egna kommentarer belyses i “Commenting,           

sharing and tweeting news” av Almgren och Olsson (2013). I studien lyfts sambandet             
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mellan plattform och deltagande för nyhetstjänster. Olsson (2013) fann att deltagandet           

var större på sociala medier än nyhetstjänsternas egna hemsidor och appar. En anledning             

som föreslås är att sociala medier som Facebook öppnar möjligheterna för deltagande            

mer än nyheternas egna plattformar gör. Olsson (2013) förklarar att detta är en aspekt              

som motiverar nyhetstjänster att publicera sina artiklar på sociala medier. 

Möjligheten till interagerande hjälper dock inte spridningen om den inte når           

konsumenten till att börja med. Likt hur Olsson (2013) beskriver att tillgängligheten kan             

vara avgörande för spridbarhet lutar sig Huberman (2011) på ett liknande fenomen i sin              

studie “Influence and Passivity in Social Media”. Här uppmärksammas hur många aktörer            

finner svårigheter att nå ut till sina målgrupper och sticka ut från mängden. Med internets               

och sociala mediers snabba framfart (O’Reilly, 2005) finns inga tydliga och beprövade            

riktlinjer och spelets regler materialiseras kontinuerligt. Huberman (2011) granskar hur          

aktörer kan vända sig mot inflytelserika personer och grupper för att influera andras             

beteende. De tittade på huruvida större följarbaser innebar mer inflytande och kom till             

slutsatsen att sambandet mellan följarbas och influens var svagare än vad först kunnat             

antagas. Istället menar de att inflytande beror mer på hur aktiva och deltagande följarna i               

sig är.  

Ett område där användare av sociala medier utmärker sig som aktiva och            

deltagande är inom politiska frågor. Rainie (2012) presenterar siffror på hur pass politiskt             

aktiva amerikaner var på sociala medier under 2012. Över 30% av respondenterna har             

antingen gillat, delat eller kommenterat på olika politiska eller sociala frågor. Samtidigt            

har endast 20% av dessa valt att följa politiska nyckelpersoner eller kandidater. 

Bakomliggande motivering till engagemang är ett område inom vilket ny forskning           

tycks avgränsas till specifika områden. Heller Baird och Parasnis (2011), Rainie (2012)            

och Mergel (2013) tar upp engagemang på sociala medier men dessa studier är alla              

bundna till engagemang och deltagande inom specifika områden, i dessa fall           

kundrelationer, politik och offentliga sektorer. Vi har nyttjat studier likt dessa för att             

komma närmare vår förståelse av vad som motiverar till engagemang i allmänhet. 
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3. Metod 

3.1. Metodologisk utgångspunkt 

3.1.1. Val av metod 

En studie som bygger på att man i förväg vet vilka tänkbara slutsatser studien kan leda till                 

brukar ofta anta en kvantitativ utgångspunkt. En studie när tänkbara slutsatser saknas            

vid inledandet av studien och slutsatsen är helt okänd brukar ofta anta en kvalitativ              

utgångspunkt. Detta innebär att kategorisering av svar inte skapas på förhand och            

representeras som olika svarsalternativ vid en datainsamling. Istället ansamlas datan          

inom friare ramar och kategoriseras i efterhand för att hitta samband och dra slutsatser              

om nya kvaliteter av verkligheten som tidigare var okända (Åsberg 2001). 

Fördelen med en kvantitativ metod är att resultaten blir direkt överskådliga och            

resultaten kan i kvantitativ form av siffror jämföras sinsemellan med enkel matematik. Då             

vi i denna studie inte vet vilka resultat som antas produceras ansåg vi att en kvalitativ                

utgångspunkt gör sig bäst lämpad för vår datainsamling. En kvalitativ metod ger stor             

frihet i datainsamlingen och lämnar utrymme för en hög grad av frihet hos svaren i de                

undersökningar som görs. För att kunna dra goda slutsatser och påvisa ett tydligt stöd              

från datainsamlingen kommer de kvalitativa resultaten att kvantifieras med metoder          

beskrivna närmare under rubriken analys. Fördelen med detta arbetssätt är att uppnå en             

rik datainsamling och samtidigt kunna producera tydliga resultat för urvalet. 

3.1.2. Triangulering 

Triangulering innebär att fenomenet undersöks från minst två olika perspektiv (Denzin,           

2006; Jupp, 2006). Jupp har definierat fyra olika typer av triangulering, vi använde oss              

av två av dessa metoder för att uppnå en så värdefull datainsamling som möjligt. 

Datatriangulering, vilket innebär att data hämtas från olika källor vid olika olika            

tidpunkter, på olika platser eller från olika människor. Vårt urval till intervjuerna bestod             

av en god variation av respondenter genom att respondenterna som valdes var av olika              

åldrar, varierande titlar och av olika kön. 

Metodtriangulering innebär att man använder olika datainsamlingsmetoder. I vår         

datainsamling använde vi oss därför av både semistrukturerade intervjuer för att få ett             

användarperspektiv från den stora allmänheten, samt observationer av bevisat         

framgångsrika reklamkampanjer för att få ett perspektiv ur en annorlunda vinkel. 
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3.2. Datainsamling 

För att tillföra ny kunskap i vårt skapande av en förståelse för reklamkampanjers             

framgång och motgång analyserade vi både avsändare och deras produkter i form av             

inlägg på sociala medier, samt mottagarna av dessa inlägg. 

För att denna datainsamling skulle ge så träffsäkra och verklighetslika resultat           

som möjligt baserade vi datainsamlingen på de metoder och tekniker som presenterats av             

Preece et al. (2015). Men, i enlighet med författarnas rekommendationer jobbade vi            

flexibelt med de presenterade metoderna samt kombinerade dem för att optimera           

träffsäkerheten och värdet av vår datainsamling. Genom att basera datainsamlingen på           

noggrant planerade metoder men samtidigt jobba med dem flexibelt och i kombination av             

varandra kunde vi använda tidigare bevisade välfungerande metoder finslipade för att           

passa just vårt syfte med datainsamlingen och samtidigt undvika missvisande resultat. 

För att datainsamlingens resultat skulle vara så värdefulla som möjligt för studien            

inledde vi datainsamlingsfasen med att definiera tydliga mål med vilken information vi            

ville hämta från den slutgiltiga datainsamlingen. Vi började med att titta på syftet med              

denna forskningsstudie, vilket är att generera kunskap om hur man på ett effektivt sätt får               

användare på sociala medier att vilja engagera sig. Ett lämpligt första steg i detta är att ta                 

fram vilka egenskaper hos ett inlägg som ger upphov till engagemang hos användarna.             

Målet med datainsamlingen föreföll alltså att bli: Vilka egenskaper hos ett inlägg på             

sociala medier ger mest upphov till engagemang hos användarna? 

3.2.1. Intervju 

En intervju kan beskrivas som ett “samtal med syfte” (Kahn & Cannell, 1957). Fontana &               

Frey (2005) har definierat fyra grundläggande olika typer av intervjuer för datainsamling.            

För att få detaljerad data från urvalet av respondenter använde vi oss av             

semistrukturerade intervjuer. Detta är en kombination av egenskaper från strukturerade          

intervjuer och öppna intervjuer. Med denna metod så kan intervjuledaren använda sig av             

både slutna och öppna frågor. Intervjustrukturen är i förväg tydligt planerad så att             

förfaringssättet ser likadant ut över samtliga skilda intervjuer, men lämnar samtidigt           

möjlighet för mindre avvikelser sinsemellan. Detta ger en kontrollerad ram för vilken data             

som samlas in, och blir därmed relaterbar mellan de olika intervjuerna. Samtidigt som             

den lämnar utrymme för att genom följdfrågor gå djupare på intressanta detaljer som             

eventuellt kan uppstå under dessa intervjuer (Preece et al., 2015). 
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3.2.2. Observation 

För att skapa oss en djupare förståelse av vad som fångar en användares intresse och ger                

upphov till engagemang kompletterades datainsamlingens intervjuer med en formell         

observation. I denna observation gick vi djupare in på de resultat som intervjuerna givit i               

syfte att hitta samband och gemensamma egenskaper hos inlägg och produktioner på            

sociala medier. Observationsmetoden vi använt oss av består av att i detalj studera de              

utvalda objekten i detalj och föra noggrann dokumentation av detta. Genom att upprätta             

ett kategoriseringsschema baserat på intervjuernas resultat hade vi ett tydligt ramverk att            

efterfölja under observationen. Observationens fokus var att för varje objekt dokumentera           

dess nyckelegenskaper såsom tema, karaktäristisk och under vilka kategorier objektet föll           

in under. Kategorierna till denna observation fastställdes baserat på de egenskaper som            

intervjuernas resultat visade vara lyckade (Preece et al., 2015). 

 

3.2.3. Urval 

För att bestämma populationen för intervjuerna var vi initialt tvungna att ta hänsyn till              

att förhålla oss till de människor som idag använder Facebook, gärna kontinuerligt då de              

har en större erfarenhet och därmed en bättre uppfattning av reklam de upplevt på              

Facebook. Urvalet ur denna population gjordes genom ett icke-sannolikhetsurval då vi           

endast kunde undersöka en liten del av alla världens Facebook-användare och därmed            

inte dra generaliseringar som skulle innefatta samtliga användare.        

Icke-sannolikhetsurvalsmetoden som användes var ett bekvämlighetsurval då denna        

metod ansågs lämplig till en forskningsstudie med de rådande förutsättningarna i hänsyn            

till budget och tid (Denscombe, 2014). Tio semi-strukturerade intervjuer har genomförts           

där fokuset har legat på respondenternas förhållande till engagemang, spridning, reklam,           

och avsändare på Facebook. Vi har eftersträvat en god variation inom ålder, titel och kön.               

Urvalet för respondenterna innefattar ett åldersspann från 21 år till 62 år, titlar inom              

både kommunalt anställda, privat anställda, egenföretagare och studerande samt en jämn           

fördelning av kvinnor och män. 

För att uppnå en omfattande observation som täckte både det som våra            

intervjuobjekt indikerat är framgångsrikt samt det som är allmänt bevisat som           

framgångsrikt har vi delat upp observationen i två delar. 

Intervjuerna visade ett tydligt mönster av att innehåll i form av reklamfilmer var             

det som mest framgångsrikt hade fångat deras uppmärksamhet och satt sig i deras minne.              

Populationen för observationens ena del fastställdes därmed till att omfatta rörliga bilder.            
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För att fastställa urvalet av reklamfilmer ur denna population baserade vi det på de              

reklamfilmer som engagerat flest antal användare i form av att sprida det vidare genom              

att dela filmerna. 

Urvalet för observationens andra del baserades på de svenska Facebook-inlägg,          

oavsett medietyp som genererat mest engagemang från användare i form av att sprida det              

vidare genom att dela inläggen. Detta resulterade i att de tio Facebook-inlägg som spridits              

mest i Sverige nära slutet av året 2017 observerades isolerat. 

3.2.4. Forskningsetik 

I och med att denna studie är en humanistisk-samhällsvetenskapligt inriktad forskning           

har studien efterföljt de forskningsetiska principer som upprättats av         

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Hermerén, 1990). Detta innebär att vi i vår          

forskning främst har rättat oss efter fyra grundkrav för att säkerställa ett grundläggande             

individskydd för samtliga deltagare. Dessa fyra grundpelare innefattar samtyckes-,         

konfidentialitets-, nyttjande-, och informationskrav och hur vi har arbetat med dem           

förklaras vidare nedan. 

Informationskravet innebär att vi som genomför studien bör informera         

intervjupersoner och andra studiedeltagare om de villkor som gäller för deltagandet. Vi            

presenterade denna information i ett formulär som var deltagare fick läsa och skriva             

under innan intervjuerna påbörjades. Dessa formulär tog bland annat upp syftet med            

datainsamlingen, hur vi senare skulle hantera den insamlade datan, att de deltog            

anonymt samt att deltagarna själva förbehåller sig rätten att när som helst kunna avsluta              

sitt deltagande och få all sin givna data raderad. Muntligt överenskommet var även att all               

information, samt slutsatser dragna utefter den, presenteras i denna rapport som därefter            

publiceras på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) (Hermerén, 1990).  

Samtyckeskravet innebär att man vid insamling av nya uppgifter måste få           

samtycke av samtliga deltagare, eller dess vårdnadshavare vid deltagare under 15 år. Som             

tidigare nämnt i föregående stycke har samtliga deltagare skrivit under ett formulär där             

de samtycker till användning och insamling av information utifrån deras svar, samt att de              

när som helst under undersökningens gång har rätt att avsluta sitt deltagande och få all               

data från sin medverkan raderad (Hermerén, 1990).  

Konfidentialitetskravet finns till för att säkerställa att deltagarnas uppgifter förblir          

okända för allmänheten samt att inga obehöriga tar del av personlig information eller             

uppgifter. Denna undersökning innehöll inget som kan ses som etiskt känsligt för            

deltagarna och vi har därför inte tagit hänsyn till konfidentialitetskravet annat än att alla              
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deltagare förblir helt anonyma samt att vi inte registrerar några personuppgifter eller dyl             

(Hermerén, 1990).  

Nyttjandekravet säkerställer att insamlade uppgifter enbart används i        

forskningsändamål och därmed ej i privat eller kommersiellt syfte. Inte heller får de             

användas i bestämmelser eller ingripanden som direkt påverkar den enskilde deltagaren           

utan ett medgivande från denne. I formuläret som presenterats för samtliga deltagare            

innan intervjuns start presenterade vi hur vi kommer att använda informationen vi            

samlat in, det vill säga att uppgifterna enbart kommer att användas i denna rapport              

(Hermerén, 1990).  

3.3. Analys av data 

I valet av analysmetod tog vi hänsyn till de övergripande både målen med studien, samt               

den data som har ansamlats under datainsamlingen. Inledningsvis finns det två           

huvudkategorier inom analysmetoder, kvalitativ analys och kvantitativ analys (Preece et          

al., 2015). Baserat på att den datainsamlingen som genomförts haft en kvalitativ            

utgångspunkt, samtidigt som faktumet att befintliga övertygelser och personliga         

egenskaper hos oss som utför analysen kan ha påverkan på hur resultat tolkas valde vi att                

inledningsvis använda oss av kvalitativa analysmetoder för att sedan kvantifiera datan           

och därefter applicera en enkel kvantitativ analysmetod på de sammanställningar som           

gjorts. 

I arbetet med att kvantifiera den kvalitativa analysen har vi arbetat med            

huvudinriktningen kategorisering av data (Preece et al. 2015) med inriktning på en            

innehållsanalys definierad av Krippendorff (2013). 

3.4. Genomförande av studien 

3.4.1. Pilotstudier 

En pilotstudie är ett test av den planerade datainsamlingsmetoden och dess förfarande.            

Syftet med detta test är att undersöka hur väl fungerande den planerade metoden             

fungerar i praktiken (Preece et al. 2015). 

Trots att en noggrann planering inför datainsamling gjordes, ville vi försäkra oss            

om dess kvalitet genom en mindre pilotstudie där metoderna och dess planerade struktur             

testades. Pilotstudien berörde de tänkta intervjuerna och syftade till att förbereda oss            

inför eventuella frågor och vinklar vi kunnat missa, samt att ge oss en bild av mängden                

data varje intervju kunde komma att ge. Genom denna pilotstudie kunde vi validera att              

den planerade strukturen för datainsamling var en fungerande strategi, alternativt          
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genomföra eventuella modifieringar av strategin innan vi gick vidare med den           

huvudsakliga datainsamlingen. Om det under pilotstudien skulle visat sig att strategin           

och planeringen av datainsamlingsmetoden inte var väl fungerande skulle resultaten som           

samlats in under pilotstudien endast att användas i syfte att utveckla           

datainsamlingsstrategin och inte till att jämföras med kommande insamlade data. I denna            

situation skulle även respondenterna till pilotstudien att strykas ur urvalet till kommande            

intervjuer eftersom dessa respondenter skulle veta mer om studien än övriga           

respondenter och därmed ges avvikande förutsättningar i förhållande till resterande          

respondenter och därmed inte bidra med jämförbara resultat sinsemellan. Då          

pilotstudien visade sig fungera enligt våra förväntningar valde vi att gå vidare med den              

planerade studien och även använda resultaten från pilotstudien i de slutgiltiga           

resultaten. 

3.4.2. Insamling av data 

I planeringen av intervjuerna började vi med att sätta datainsamlingens huvudsakliga mål            

i centrum, sedan gick vi vidare därifrån genom att formulera ett antal frågor kring vårt               

mål. När vi formulerade dessa frågor fokuserade vi på att hålla dem tydliga och i               

klarspråk, för att främja en likvärdig tolkning hos samtliga respondenter. Dessutom           

formulerade vi frågorna så att de gav upphov till träffsäker data i relation till              

datainsamlingens huvudsakliga mål. Eftersom svaren från respondenterna i förväg är helt           

okända och inte ett av flera alternativ använde vi oss av en öppen formulering då detta                

ansågs som mest lämpligt för att generera personliga och träffsäkra svar från            

respondenterna under de givna förutsättningarna. Frågeformuleringarna efterföljde       

Robson (2011) riktlinjer för utveckling av intervjufrågor. Detta innebar att vi undvek            

sammansatta meningar då de tenderar att skapa förvirring hos respondenten. Vi tog även             

hänsyn till att respondenten kanske inte förstår viss jargong eller språk och formulerade             

därför oss på ett enkelt lekmannaspråk som i största möjliga grad tolkas likvärdigt hos              

samtliga respondenter, oavsett tidigare kunskap inom området. I formuleringen av          

frågorna eftersträvades neutralitet, för att inte riskerade att påverka respondentens vinkel           

av svaret. Enligt en studie utförd av Singer et al. (1997) visade det sig att det är vanligt att                   

användare ofta svarar på det sätt som de vill att det ska vara, det vill säga att deras svar                   

inte stämmer helt överens med den verkliga bilden. Med vetskap om detta skapade vi i               

formuleringarna samt den atmosfär som uppstod kring intervjuerna sådana         

omständigheter som gav upphov till så sanningsenliga data som möjligt. 

Frågorna som formulerades riktades mot vilka inlägg de mints och gillat, vad de             

anser intressant i sina flöden på sociala medier samt vad som ger upphov till engagemang               
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hos dem. Frågorna specificerades till att reda ut vilket typ av material som gav upphov till                

vilken typ av engagemang. 

Observationens inledande fas var att fastställa vilka objekt som skulle studeras. Då            

intervjuerna visade att samtliga respondenter hade angett en film, som den reklam de             

mints bäst valde vi att studera de 20 mest delade reklamfilmerna världen över. Innan              

observationen kunde påbörjas upprättade vi det kategoriseringsschema som skulle         

användas som stöd till observationen. Detta kategoriseringsschema innehöll egenskaper         

så som tema i form av om vad filmen innehöll, t.ex. ett erbjudande, en nyhet, en politisk                 

fråga eller en samhällsfråga. Egenskaper för filmens estetik och produktionsvärde          

dokumenterades också, bland annat om resurskrävande tekniker använts, om filmen varit           

av formen musikal, innehållit kända personer eller inspirerande budskap. 

När samtliga objekt studerats och dokumenterats sammanställde vi denna data          

genom kvantifiering. Med denna metod så sammanfogade vi all data till tabeller där de              

olika reklamfilmerna eller kategorierna enkelt och överskådligt kunde jämföras mot          

varandra. 

3.4.3. Analysering av data 

Analysens inledande arbete bestod därmed av att sammanställa och kategorisera samtliga           

kvalitativa data till analyserbara datauppsättningar. Intervjuanteckningarna och       

observationsdokumentationen hanterades separat. Baserat på den data som genererats         

under intervjuerna samt de avgränsningar och mål som denna studie har, upprättades ett             

gemensamt kategoriseringsschema för observationens båda delar. I upprättandet av         

respektive kategoriseringsschema eftersträvades en stor grad av ortogonalitet och en          

enhetlig detaljnivå mellan respektive kategorier. I arbetet med att analysera de           

reklamfilmer som observationens urval bestod av använde vi oss av en ett specifikt             

förfarande av innehållsanalys som Blyhte och Cairns (2009) använt sig av vid analys av              

YouTube-videor. 

När kategoriseringsschemanan var färdigställda arbetade vi med analysera den         

insamlade datan och färdigställa kvantifieringen av datan. Efter att detta stadie var nått             

genomfördes en enkel kvantitativ analys på datan för att konkret kunna fastställa            

återkommande mönster och teman. (Bild 1) representerar den analys vi genomfört. För            

varje klipp som granskades, registrerade vi dess längd, antal delningar (och gillningar för             

Emanuels del då de klippen publicerats på Facebook), om klippet innehöll ett erbjudande,             

estetiskt karaktäriserande drag, om klippet berättade om en nyhet, innehöll politik eller            

angrep en samhällsfråga. 
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Bild 1. Kategoriseringsschema 

4. Resultat 

4.1. Intervjuer 

4.1.1. Delning 

Det första som var utmärkande hos majoriteten av respondenterna var hur de delar             

innehåll på Facebook. Att dela med den dedikerade “dela”-knappen var gravt           

underrepresenterat och något samtliga helst undvek. Motiveringen bakom detta var          

densamma för samtliga respondenter som faktiskt använde funktionen; de delar hellre           

privat genom att skicka personliga meddelanden. Samtidigt förekom det att          

respondenterna delade innehåll offentligt, dock oftast genom att kommentera sina          

vänners namn i själva posten. Detta motiverades med att den typ av innehåll             

respondenterna fanns sig manade att dela ofta var något som de ansåg en specifik vän               

eller bekant skulle uppskatta. Att dela innehåll genom att kommentera sina vänners namn             

beskrevs av majoriteten av respondenterna som något de föredrog över att dela det med              

den dedikerade “dela”-knappen. 
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Tabell 1. Intervjuer med användare av 

sociala medier om hur ofta de använder 

dela-knappen på Facebook. 

Tabell 2. Intervjuer med användare av 

sociala medier om hur ofta de taggar 

vänner på Facebook. 

 

Samtidigt som delning genom “dela”-knappen var underrepresenterat var det något som           

majoriteten av respondenterna trots allt gjorde. Som tidigare beskrivet var anledningen           

till detta att det blir för offentligt. Respondenterna undvek gärna att förknippas med             

innehåll när de själva förknippas med det genom delningen. 

De gånger de delade innehåll med denna “dela”-knapp var anledningen densamma för            

samtliga; en vilja att sprida innehållet. Att anledningen till att människor vill sprida             

innehåll är att de vill sprida innehåll säger i sig själv inte mycket, varför vi anser att detta                  

är värt att belysa är hur respondenterna själva såg på fenomenet spridning. För övriga sätt               

att dela innehåll kom ordet spridning aldrig på tal. Istället handlade dessa typer av              

delning om ett slags socialiserande där respondenterna såg på själva delningen som            

interaktion med den personen de valde att dela innehållet med. I fallet med             

“dela”-knappen var motiveringen istället att det var innehåll respondenterna ansåg viktigt           

att dela med allmänheten. Vare sig det handlade om politiska, etiska, samhällsrelaterade            

eller nyhetsrelaterade frågor var anledningen att det var något som upplevdes som viktigt             

för andra människor att uppmärksamma. 

4.1.2. Spridning från interaktion 

Vad gällde spridning som inte uttryckligen definieras som att dela innehåll föll            

respondenternas svar inte i en lika gemensam riktning. Några mönster uppstod varken            

vad gällde att kommentera eller att gilla innehåll. Hur ofta det gjordes, vilket innehåll det               

innefattade och vad anledningarna till varför var hade inga tydliga korrelationer till ålder,             

kön, sysselsättning eller hur omfattande respondentens användande av sociala medier          

var. Trots att studien inte är tillräckligt omfattande för att någon sådan korrelation skulle              

vara av något väsentligt värde var detta något vi fann intressant då det styrker              

anledningen till att inte göra generella antagelser. För de respondenter som ville sprida             

innehåll de fann viktigt genom att dela med “dela”-knappen fanns dock ett tydligt             
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samband med att sprida denna typ av innehåll även genom att kommentera eller gilla              

inlägget. Här var motiveringen densamma som för de tidigare nämnda          

delningsalternativen, att information som upplevs belysa viktiga frågor eller aspekter av           

samhället gärna gillas för att visa sitt stöd av innehållet och att hjälpa till att sprida det. På                  

samma gång var de respondenter som undvek att dela innehåll likvärdigt aktsamma när             

det kom till att dela eller kommentera. Detta av samma anledning som tidigare; att det               

kändes för publikt och att personerna som erhöll denna åsikt hellre avstod att förknippas              

med någon typ av innehåll trots att det kan vara något de håller med om. 

 

Tabell 3. Intervjuer med användare av 

sociala medier om hur ofta de “gillar” 

på Facebook. 

Tabell 4. Intervjuer med användare av 

sociala medier om hur ofta de 

kommenterar på Facebook. 

4.1.3. Förhållande till reklam och sponsrade inlägg 

Samtliga respondenter hade en tydlig inställning till reklam; att det var något de ogillade              

och undvek på sociala medier. Anledningarna till detta varierade mellan bristande           

intresse och direkt avsmak för reklam. Vidare uppgav ungefär hälften att de även             

uppmärksammade när inlägg var sponsrade eller inte och i samband med det undvek             

även dessa. Utmärkande var dock att de respondenter som svarat att de var medvetna om               

huruvida inlägg var reklam eller sponsrade inte alltid var medvetna vem avsändaren            

bakom innehållet var. 

4.2. Observation 

Då vi valde att observera två förhållandevis olika typer av sammanställningar för lyckade             

publiceringar var förväntan att dess innehåll skulle vara av olika karaktär. Medan de mest              

lyckade reklamvideor som listats överrepresenterade kategorin ‘högbudgetproduktion’       

spelade även en avsevärd andel starkt på samhällsfrågor, politik och nyheter. Det bör             

även nämnas att vilken video som spridits mest inte var beroende av vilken av dessa två                

kategorier som betonades mest. Vi ser istället en jämn fördelning mellan de två genom              

hela listan. 
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Tabell 5. Världens 20 mest delade reklamfilmer efter kategori. 

Samhällsfrågor utgjorde kärnan i åtta av de tio listade svenska Facebook-inlägg som            

spridits mest. Denna övervägande majoritet faller i linje med den data vi fick ut av               

intervjuerna. De mest spridda videorna världen över, de mest spridda Facebook-inläggen           

i Sverige och svaren vi fick ut från våra intervjuer pekar alla åt samma håll; att människor                 

är till synes mer motiverade att sprida innehåll när det berör frågor de finner viktiga. 

 

 

Tabell 6. Sveriges mest delade Facebook-inlägg kategoriserat efter samhällsfråga. 

 

Vad gällde de två resterande Facebook-inläggen i Sverige som inte var av denna             

ovannämnda karaktär var anledningen till deras spridning inte lika lätt att koppla till             

någon av den data vi samlat in. Det mesta spridda inlägget var en video i vilken innehållet                 

av en vattenmelon vispades till en smoothie med hjälp av en elvisp. Denna video utmärkte               

sig varken som bearbetad eller med någon eftersträvan av videografisk estetik utan            

presenterade endast ett annorlunda sätt att förbereda en vattenmelon. Det andra inlägget,            

som var rankades som nummer nio på listan var en kort text där en skådespelare i en                 

populär svensk tv-serie uppmanade att gilla inlägget om ett intresse fanns för en ny              

säsong av serien. 
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5. Analys 

Vid analyserna har ett flertal samband och mönster uppenbarat sig, både vad gäller den              

data som insamlats genom intervjuerna och den data som insamlats genom           

observationerna. För båda av dessa har även mönster både sinsemellan och var för sig              

framkommit. 

5.1. Intervjuer 

Jämfört med statistiken presenterad av Rainie (2012) ser vi att majoriteten av våra             

respondenter är mindre benägna att göra sig synliga på Facebook. Vare sig det handlar              

om vilken typ av interaktivitet med inläggen det berör eller vilken typ av innehåll det               

berör. Detta stämmer även för det innehåll respondenterna själva anser viktigt och värt             

att sprida. Denna aktsamhet kan härledas till en myriad anledningar. En anledning som             

kan föreslås vid granskning av datan är att den information som anses värd att sprida ofta                

berör frågor av förhållandevis känslig karaktär. Samhällsfrågor som normativitet,         

fördomar eller liknande med bakomliggande politiska eller humanitära aspekter är något           

där åsikter kan skilja sig stort. Med en plattform som är öppen för interaktion och               

yttrandefrihet som Facebook är det inte ovanligt att kontrasterande åsikter krockar.           

Respondenternas aktsamhet vad gäller deras offentliga synlighet kan därför kopplas till           

en ovilja att associeras med dessa diskussioner. 

Detta antagande stärks vidare av respondenternas förhållningssätt till att dela          

innehåll till specifika vänner, antingen genom att kommentera deras namn eller att skicka             

en länk i privata meddelanden. Då respondenter uppger att de oftast följer detta             

tillvägagångssätt när det berör innehåll vars karaktär inte huvudsakligen utgörs av frågor            

som kan upplevas som känsliga. Majoriteten av respondenterna uppger att det innehåll de             

delar på detta vis istället är av mindre kontroversiell natur, likt inlägg av humoristisk typ,               

inlägg relaterade till sina eller sina vänners intressen eller hobbys och inlägg som berör              

mindre kontroversiella nyheter. 

Vad gäller respondenternas förhållande till reklam ser vi även ett tydligt mönster.            

Medan samtliga uppgav att de aktivt undviker reklam framgick det även att de inte alltid               

var medvetna om avsändaren eller huruvida inlägget var sponsrat eller inte. Från detta             

kan två förhållandevis konkreta slutsatser dras. Att uppenbar reklam har en jämförelsevis            

liten chans att dra betraktarens uppmärksamhet och att inlägg som inte lika uppenbart             

framstår som reklam har en större chans att dra betraktarens uppmärksamhet. Detta i             
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samspel med tidigare nämnt intresseväckande innehåll leder oss till slutsatsen att           

sannolikheten till uppmärksamhet och engagemang från användaren är möjligt att uppnå           

med en kampanj eller reklam. Detta på de premisser att det inte framstår som reklam vid                

första anblick utan istället lägger innehållets fokus på att behandla ett ämne som kan              

väcka intresse hos betraktaren. Detta uppnås förslagsvis genom att lyfta frågor eller            

fenomen som en läsare eller tittare finner viktiga. Vi ser att respondenterna lägger större              

vikt vid inläggets innehåll så länge det inte framstår som reklam vid första anblick. 

5.2. Observation 

De resultat vår observation bidragit med gav oss goda möjligheter att att dra paralleller,              

jämföra mönster och eftersöka skillnader till resultaten från våra intervjuer. Förutom att            

komplettera datan från intervjuerna står även datan från observationen för relevanta           

resultat på egen hand. Det första som utmärker sig hur avgörande ett meningsfullt             

innehåll är på Facebook i Sverige. Med en övervägande majoritet av de mest spridda              

inläggen avsedda att sprida information om viktiga frågor föreslår det att svenskarnas            

vilja att sprida innehåll har en direkt koppling till hur viktigt innehålls upplevs och därtill               

hur viktigt det anses att det innehållet sprids vidare. Detta antagande stärks av den data vi                

genererat genom våra intervjuer. Både observationen och intervjuerna pekar i detta fall åt             

samma håll, att sprida innehåll som anses viktigt för samhället. Detta knyter även an till               

våra respondenters ovilja att synas offentligt på Facebook. I observationen ser vi att de              

inlägg som berör samhällsfrågor är formgivna på ett sådant sätt att motargument eller             

brist på samtycke är långt ifrån vad som anses vara normen. Istället behandlas fenomen              

som kan anses självklara, ett exempel från observationen är mobbning. Ett av de enklaste              

inläggen som spridits väl är en bild som endast innehåller texten “Jag är mot mobbning”.               

Detta faller då i linje med de resultat vi ser i både intervjuerna och observationen; när ett                 

inlägg har ett välvilligt budskap och risken för att uppfattas som motsatsen är låg tycks en                

vilja att sprida budskapet vara stor. 

Vid observationen av de mest spridda reklamfilmerna ser vi även samband med de             

tidigare nämnda kriterierna till vad som kan bidra till en lyckad spridning. Samtliga             

videor har märkbart höga produktionsvärden och anspelar på att framstå som visuellt            

tilltalande. Visuellt tilltalande är den aspekt som är av störst relevans för denna studie då               

hög budget för en videoproduktion är något större företag har lättare att uppnå än              

privatpersoner. Att dessa videor anspelar på en visuell estetik knyter an till våra tidigare              

intervjuer. En stor andel av respondenterna uppgav att de kunde tänka sig att dröja kvar               

vid en video som såg intressant eller visuellt tilltalande ut. Då de även uppgav att de aktivt                 
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undviker reklam på Facebook kan det antas att dessa videors anspelan på det visuella har               

bidragit till att tittare inte avfärdat dem vid första anblick. Vad gäller de fina budskap eller                

viktiga frågor vissa av dessa videor lyfter kan det antas att detta ska avgörande för hur väl                 

en given video kan komma att spridas. Vi avstår dock från att dra denna slutsats då det                 

inte finns någon tydlig koppling till att dessa videor spridits mer som en direkt följd av                

deras budskap. Dessa videor, likt de andra mest spridda videorna, tycks huvudsakligen            

spridits tack vare deras höga produktionsvärde och visuella estetik. Det bör dock nämnas             

igen att fina budskap och viktiga frågor var något våra respondenter uppgav vara av              

intresse. 

6. Slutsats 

Vilka plattformsspecifika egenskaper på den sociala medieplattformen Facebook är         

relevanta att ta hänsyn till vid marknadsföring där jämfört i de traditionella            

marknadsföringskanalerna? Innehåll på Facebook som lyfter viktiga samhällsfrågor tycks         

vara populärt i Sverige. Att endast lyfta dessa frågor är inte nödvändigtvis tillräckligt för              

att motivera till spridning även om det engagerar konsumenten. Är dessa frågor av             

kontroversiell karaktär tycks viljan att sprida innehållet begränsas på grund av en ovilja             

att synas offentligt på Facebook. Detta kan härledas till risken att kopplas till eventuella              

negativa synvinklar kopplat till eller som biprodukt av det välvilliga budskapet innehållet            

ursprungligen förmedlar. 

Vilka egenskaper hos reklam tenderar att fånga konsumenters intresse? När det           

gäller reklam i allmänhet har ett förhållandevis oväntat fenomen uppenbarat sig. Inlägg            

som uppfattas som uppenbar reklam har en tendens att ignoreras på grund av sin              

säljande natur. Inlägg som däremot inte avslöjas vara reklam vid första anblick har en              

större chans att väcka intresse hos konsumenten. Detta förstärks om inlägget presenterar            

något visuellt tilltalande eller lyfter viktiga samhällsfrågor. 

Vilka egenskaper hos material på sociala medier, framför allt Facebook tenderar           

att stimulera till engagemang hos konsumenten? Det tycks finnas element inom sociala            

medier där utformningen av innehållet kan komma att ha inverkan på det engagemang             

som kan tänkas väckas. Vad som går att besvara inom denna studie är att mönster tycks                

förekomma för dessa element. De mönster vi ser i denna studie är samhällsfrågor och              

användares inställning till reklam. Med den data som samlats för denna studie finns inte              

belägg för att just dessa mönster är de som förekommer oavsett tid eller plattform. 
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