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Abstract 

Social media on the Web has become more common over the last decade and in recent years 

it has grown immensely. The social media with the highest amount of members is Facebook, 

where not only private persons are found - companies started to establish their profiles on 

the network in 2006. However, little is known about how these companies succeed and 

reach their audience with information dissemination and interact with them. The aim of 

this study is to contribute with information to local companies on how they can manage to 

maintain their activity with different approaches and strategies. This study examines how 

three different local companies chooses to spread information and maintain relationships 

with their members on Facebook. The research question in this thesis is: How are 

companies active on Facebook, in regard of dissemination of information and interaction? 

This is examined with the help of a framework which suggests three strategies with 

different grades of activity, which is applicable on the companies Facebook sites. The three 

strategies proposed by Waters, Burnett, Lamm and Lucas (2009) include disclosure, 

information dissemination and involvement. Disclosure contains a description about the 

company and its services, logo and opening hours. Information dissemination comprises 

photographs, video and audio files as well as news and campaigns in posted 

announcements or links. Involvement includes interactivity with customers, and between 

customers where ways to contact the company, such as e-mail and message boards exists. 

An e-commerce store is also presented in this strategy. The outcome of this thesis is that 

companies will have the best approach and strategy if they mirror their Facebook strategy 

with their business strategy. It is also of great importance to have continuous activity, both 

information dissemination and interactivity on the companies Facebook sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
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Nyckelord: Sociala medier, Facebook, word-of-mouth, word-of-mouse, interaktion, 

informationsspridning, företag, kund, push- och pullstrategi, webb 2.0 

Syfte: Studiens syfte var att ta reda på hur företag använder sig av verktyget Facebook i 

interaktions- och informationssyfte. Detta ska i sin tur bidra med ett perspektiv på hur 

företag nyttjar verktyget Facebook. 

Metod: I denna studie användes både kvalitativ och kvantitativ insamlingsmetod. En 

kvalitativ fallstudie, där empirisk data insamlades genom semistrukturerade intervjuer, samt 

kvantitativ datainsamling där data över företagens Facebooksidor samlades in. Det 

insamlade materialet analyserades sedan i samspel med valda ramverk och begrepp, för att 

ge ökad förståelse över företags agerande på sina respektive Facebooksidor. 

Teoretisk referensram: Sociala medier, Facebook, företags och medlemsgenererat 

innehåll, interaktion, offentliggörande, engagemang, informationspridning, word-of-mouth, 

push-och pull strategi, webb 2.0, web 1.0 

Empirisk grund: Studien omfattades av en fallstudie innehållandes tre moment; 

observation av företagens Facebooksidor, intervjuer med representanter från företagen och 

mindre intervjuer med några av företagens Facebookmedlemmar. 

Slutsats: Studien utgår ifrån tre olika strategier på hur företag väljer att använda Facebook 

för att gynna sina företag. Enligt studien läggs mest tid och energi från företagen på att sprida 

information, men även att interagera med sina Facebookmedlemmar. Reultatet av studien 

visar att det är viktigt att ha kontinuerlig aktivitet på sin Facebooksida, som speglar 

företagets affärsstrategi och personlighet, vilket är en gemensam strategi för de aktuella 

företagen i denna studie. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer en genomgång om bakgrund, 

problemformulering, syfte och avgränsning till studien att presenteras.  

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Sociala medier är något som vuxit fram mer och mer på senare år och som de flesta idag 

känner till. Sociala medier präglas av den interaktivitet som sker främst mellan människor, 

men även mellan människor och organisationer på webben. Facebook är en typ av social 

media som får större användningsområden varje dag och är dessutom en stor social 

plattform. Även organisationer och företag har fått upp ögonen för informationsspridning via 

sociala medier - som i mångt och mycket är gratis för dem (Carlsson, 2009). Inom 

dagligvaru- och detaljhandel huserar många företag på Facebook, där kunder har möjlighet 

att gilla deras Facebooksidor och följa företagets nyhetsflöde som kan bestå av allt från 

tävlingar och nya produkter till frågor om deras produkter och verksamhet. Att gilla sitt 

favoritföretag på Facebook gör att medlemmar på sidan snabbt får information om nyheter 

utan att behöva besöka deras hemsida, vilket betyder att företagets uppdateringar ingår i en 

privatpersons nyhetsflöde på Facebook (Lipsman, Mudd, Rich & Bruich, 2012). I 

nyhetsflödet har företagen möjlighet att fånga upp sina Facebookmedlemmar genom att 

skriva smarta, roliga, intressanta inlägg, eller på något annat sätt fånga medlemmarnas 

intresse. Med hjälp av inläggen som publiceras i Facebookmedlemmarnas nyhetsflöde kan 

företag nå ut till de som inte besöker företagets hemsida kontinuerligt men ändå har ett 

intresse av att ta del av vad de publicerar på sin Facebooksida. Detta är något som företag 

satsar mer och mer på och förmodligen tjänar en del på, både i marknadsföringssyfte och 

informationsspridningssyfte. Men det minskar också klyftor mellan företag och kund, då det 

är lättare att få direktkontakt med sina konsumenter via Facebook. Kunderna kan där 

använda kommentarsfunktionen och få svar direkt, både från andra konsumenter och 

Facebookansvariga på företaget. 

 Internets utveckling har grovt sett existerat i två eror, webb 1.0 och webb 2.0. Webb 1.0 

kännetecknas för sin envägskommunikation då användare var passiva och det var få som 

hade hemsidor där möjlighet till interaktion fanns, som forum och bloggar. Webb 2.0 

karaktäriseras av tvåvägskommunikation och interaktivitet där webbsidor ofta uppmanar till 

interaktion och dialog, såsom sociala medier, forum och wikis. Ömsesidigt användande, 

interaktion och informationsspridning kunder emellan är en stor del i webb 2.0 (O’Reilly, 

2009; Vossen & Hagemann; 2007). Webb 1.0 är därmed inte längre aktuellt, utan ett skifte 

till webb 2.0 har skett. Att därför befinna sig på sociala medier samt ha transparent 

informationsspridning och en flytande dialog med sina kunder och konsumenter är viktigt 

för att vara en del av den nya webben och dess fördelar, vilket många företag har insett 

(Kaplan & Haenlein, 2010). Att däremot veta vad som fungerar och inte fungerar finns inte 

särskilt lång historik eller kunskap om. Sociala medier är såpass nytt i jämförelse med 

traditionella marknads- och informationsspridningsmetoder att få känner till det bästa 

framgångsreceptet. Därför finns ett problem med sociala medier, då det går att göra många 
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misstag. Men det finns även mycket att vinna på i användandet av sociala medier, om det 

görs på ett bra sätt. Det finns en del forskning och litteratur om hur företag kan gå tillväga 

och använda sociala medier, som Facebook, Twitter och Flickr, något som föreslås i många 

handböcker (Ström, 2010; Carlsson, 2009) Däremot finns inga konkreta studier på hur olika 

strategier gynnat eller missgynnat företag, eller som betonar relevansen av interaktivitet 

mellan företag och kund. Detta för oss vidare in på den fråga som formulerats för den här 

studien. 

1.2 Problemformulering 

Hur väljer företag att aktivera sig på Facebook, i avseende på informationsspridning och 

interaktion? 

1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att studera hur olika företag använder Facebook utifrån sina 

förutsättningar, samt hur aktiviteten på företagens Facebooksidor är fördelad över tid mellan 

företag och Facebookmedlemmar. Genom att belysa olika perspektiv på användandet av 

Facebook samt hur och när interaktion uppstår kan studien bidra med kunskap till hur 

företag kan befinna sig på Facebook utan att det blir komplicerat, där informationsspridning 

och interaktivitet kan ge mervärde åt företaget. 
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2. Den interaktiva webben 

I detta kapitel avses att redogöra för vad som möjliggjort dagens webb, samt 

vad sociala medier och Facebook är för något.  

2.1 Möjliggörande 

Internets utveckling kan grovt delas in i två eror, webb 1.0 och webb 2.0. När webben först 

kom präglades den av en typ av envägskommunikation. Det var bara enskilda personer som 

uppdaterade på internet och höll igång olika hemsidor, medan den stora massan 

internetbesökare förhöll sig passiva (O’Reilly, 2005). Webb 1.0 kännetecknades av 

uppslagsverk som exempelvis Britannica online (O’Reilly, 2005), målet var att sprida sitt 

budskap till så många som möjligt och hoppas att alla tolkade meddeladet som det var tänkt 

från början (Carlsson, 2009). Webb 2.0 kännetecknas av plattformar där flera olika 

användare kontinuerligt uppdaterar med data och information i ett kollaborativt manér och 

präglas av tvåvägskommunikation (O’Reilly, 2005; Kaplan & Haenlein, 2010). Uppslagsverk 

byttes ut mot bloggar, wikis och sociala medier, det går att säga att webb 2.0 lade grunden till 

utvecklingen av dagens sociala media och bidrog till att dessa kunde uppstå (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Webb 2.0 har därmed gjort det enklare för företag och organisationer att 

kommunicera med omvärlden och sprida sin information, utan att passera traditionella 

media (Carlsson, 2009). I webb 2.0 inkluderas olika principer och metoder som tillsammans 

bildar webb 2.0. Exempel på sådana är sociala medier, forum, bloggar, RSS-flöden, Wikis, 

API:er (Application Programming Interfaces) och transaktioner (Kaplan & Haenlein, 2010).  

 O’Reilly myntade begreppet webb 2.0 och inkluderande begrepp, såsom the long tail som 

karaktäriseras av att varor och information som inte så många är intresserade av på en liten 

ort har en mycket bredare publik på internet. Hela världen har där tillgång till varor och 

information och en återförsäljare av en smal vara har bättre chans att lyckas på internet än 

på en liten ort (O’Reilly, 2005; Tredinnick, 2006). 

 Tjänster köps och säljs på ett annat sätt i webb 2.0 än webb 1.0, det beror dels på att 

allting på att webben numera är uppbyggt kring databaser, till exempel karttjänster, 

telefonkataloger och information. Med en karttjänst uppbyggd på data är det lätt att integrera 

med och starta andra tjänster och applikationer. (O´Reilly, 2005; Vossen & Hagemann, 

2007). Till exempel blir det lättare att skapa mashups med hjälp av öppna API:er. Mashups 

innebär att två eller flera webbsidor samkörs för att dra nytta av varandra och tillsammans 

bilda en ny värdefull webbtjänst. Till exempel ett resebolag som på sin webbsida använder sig 

av google maps för att visa var en turistort ligger (Krohn 2008; Vossen & Hagemann, 2007). 

API:er är öppna för vem eller vilka som helst att använda. API:er är en kodrad eller ett 

kodbibliotek över den del av kartan som väljs att användas och tillhandahåller datahantering 

som kommer som ett paket och ”lånas” ut till de som behöver en viss applikation. Med hjälp 

av API:er kan det vara lätt att skapa nya webbtjänster och appar till smartphones eller 

integrera sin hemsida med sin Facebooksida. Allt fler hemsidor tillhandahåller öppna API:er, 

exempelvis har Facebook, Flickr, Twitter, Google och dess tjänster ett antal. De öppna 

API:erna har bidragit till att den enorma mängden data och information har vuxit på internet 

(O’Reilly, 2005; Vossen & Hagemann, 2007). Webb 2.o inkluderar också att användare kan 
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betygsätta olika sidor men även plagg och annat de köpt på olika hemsidor (Tredinnick, 

2006). Amazon har dragit webb 2.0 till sin yttersta spets, med en användaraktivitet som inte 

alla företag förstått. Enligt O’Reilly (2005) är de som lyckas i webb 2.0 de som förstår 

reglerna för webb 2.0 istället för att använda sig av den gamla webben, webb 1.0. Webb 2.0 

präglas av viral marketing, det vill säga en typ av word-of-mouth. Om ett företag måste trycka 

ut sin information och reklam, går det nästan att vara säker på att det inte rör sig om webb 

2.0. I webb 2.0 adderar användarna mervärde (O’Reilly, 2005). 

 Webb 2.0 har möjliggjort sociala medier med den kännetecknande 

tvåvägskommunikation som gör det möjligt för vem som helst att uppdatera på internet. Att 

bygga vidare på något som redan påbörjats, som exempelvis ett wiki samt svara på 

uppdateringar som vem som helst gjort. Därmed blir avståndet mellan olika personer samt 

mellan kund och företag mindre (Shirky, 2009; Kaplan & Haenlein, 2010). 

Informationsspridningen har blivit enorm i och med webb 2.0 och det är delvis det företag 

vill uppnå genom användandet av sociala medier (Carlsson, 2009; O’Reilly, 2005). 

2.2 Sociala medier 

Nätgemenskaper har mer eller mindre existerat sedan internet gjorde entré i början av 90-

talet. Sådana gemenskaper är exempelvis e-postlistor, chattar, diskussionsforum, bloggar och 

spelmiljöer (Skog, 2010). Ur dessa nätgemenskaper har sociala medier utvecklats där det 

primära är social interaktion människor emellan, vilket har växt explosionsartat det senaste 

årtiondet. Sociala medier kännetecknas av interaktion och informationsspridning där alla har 

möjlighet att skriva, interagera och diskutera med vem de vill, till skillnad från hemsidor som 

ofta strävar efter att sprida information istället för att föra en dialog (Vossen & Hagemann, 

2007). Sociala medier finns i olika former där de främsta globala är Facebook, Youtube, 

Twitter, Wikipedia, Flickr, LinkedIn, olika typer av bloggar och forum. De syns också i form 

av recensioner på olika shoppingsidor, till exempel nelly.com där kunder kan recensera 

kläder de köpt (Kaplan & Haenlein, 2010). Shoppingbots finns också, där går det att läsa 

recensioner på prylar samt kolla var en vara är billigast, till exempel prisjakt.nu och 

pricerunner.se. (Hennig-Thurau, Malthouse, Friege, Gensel et al, 2010) 

 Kaplan och Haenlein (2010) tar upp olika typer av sociala medier; kollaborativa projekt, 

bloggar, sociala nätverk, innehållgemenskaper, virtuella spelvärldar och virtuella sociala 

spelvärldar. I kollaborativa projekt är huvudidén att när många hjärnor samarbetar blir 

resultatet alltid bättre än om en person gör något ensam. I bloggar skriver blogginnehavaren 

inlägg där interaktionen sker i kommentarsfälten. Twitter är en mikrobloggtjänst där 

användarna kan skriva en text på max 140 tecken. Dessa dyker upp i ett flöde där det går att 

följa andra människor och företag, till exempel kändisar utan att de följer en själv. 

Nyhetssajter är till exempel aktiva användare på Twitter (Ström, 2010). Innehållsgemenskap 

innebär uppladdningsbara sidor som exempelvis YouTube och Flickr där videoklipp och 

bilder kan laddas upp av vem som helst. Där är inte interaktionen mellan vänner i fokus utan 

snarare de bilder och videoklipp som lagts upp. Användarna har oftast inte en egen sida, utan 

det står vem som laddat upp och när (Kaplan & Haenlien, 2010). I sociala nätverk innehar 

alla en personlig sida där det går att bli vän med människor och skicka meddelanden, både 

snabb- och privatmeddelanden till varandra. De personliga sidorna kan inkludera foton, 
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videor och länkar till diverse hemsidor på internet. De största är Myspace och Facebook 

(Kaplan & Haenlien, 2010). I virtuella spelvärldar spelas en avatar enligt strikta regler. Det är 

en av de mest interaktiva av sociala medier, som exempelvis World of Warcraft. I virtuella 

sociala världar är inte reglerna lika strikta, varje person är en avatar som speglar sig själv mer 

än i virtuella spelvärldar, beteendet bestäms mer fritt, som i till exempel Second Life (Kaplan 

& Haenlein, 2010). 

 LunarStorm var en av de första nätgemenskaperna som användes av svenskar, med 1 

miljon medlemmar i början av 2003 (Skog, 2010). Sidan riktade sig främst mot ungdomar i 

gymnasiet och ville locka datorokunniga till en sida som alla kunde hantera. Alla medlemmar 

hade vänner och en personlig presentationssida, kallat krypin där det bland annat gick att 

skriva i varandras gästböcker, skicka mail (kallat lunarmail) och skriva i sin personliga 

dagbok. LunarStorm var en nätgemenskap där många ville ha kontakt med nya människor 

och locka dem till sitt krypin (Skog, 2010). En funktion som gjorde detta möjligt var 

livefunktionen (kallat lajv) där medlemmar sms:ade in olika texter som syntes live på 

hemsidan i några sekunder, ofta skrev folk att de ville ha besökare till sitt krypin och många 

inlägg i gästboken. Under senare delen av 00-talet hände något och medlemmarnas besök 

minskade (Skog, 2010). Sommaren 2010 lades LunarStorm ner (Larsson, 2010) och gav mest 

troligt plats för nya sociala nätgemenskaper, såsom Facebook (Skog, 2010). Facebook 

utmärker sig bland sociala medier för att vara en offline- till onlinebaserad gemenskap, där 

kontakter ofta hålls vid liv efter möten i verkliga livet istället för att skapas som i många 

andra nätgemenskaper (Ellison, Steinfeild & Lampe, 2007). Samma gäller LinkedIn, men till 

skillnad från Facebook används LinkedIn för att sprida sitt CV och knyta jobbrelaterade 

kontakter (Ellison, Steinfeild & Lampe, 2007). 

 Nätgemenskaper har mestadels använts i den privata sfären där nya kontakter skapats och 

gamla har hållits vid liv till att fler och fler företag och organisationer har förstått värdet med 

att synas på sociala medier. Att som privatperson synas på sociala medier kan ha både 

fördelar och nackdelar, det finns alla möjligheter att sprida CV, hitta nya kontakter och bygga 

upp ett nätverk på nätet. Men det är lika lätt att få sitt rykte förstört när arbetsgivaren ser 

olämpliga festbilder och statusuppdateringar (Hershey, 2010). Detta gäller även företag, att 

bygga upp relationer till kunder är ett bra sätt att få människor att hålla fast vid ett 

varumärke och därmed stärka de personliga banden (Carlsson, 2009; Hershey, 2010). För 

företag är risken inte bara att de kan råka hantera sina kunder illa, utan att deras rykte kan 

bli förstört på nolltid om något ofördelaktigt läggs ut på sociala medier som kritiserar 

företaget (Keller, 2009). Ett exempel på när ett företag tappade kontrollen över en kunds 

onlinehandlingar är situationen där en man vid namn Dave Carrol ansåg sig bli felaktigt 

bemött av United Airlines efter att han fått sin gitarr värd 3500 dollar förstörd vid 

pålastningen av hans bagage. Detta resulterade i att Dave Carrol skrev en humoristisk låt som 

lades upp på YouTube, vilken fick ett enormt genomslag (Hershey, 2010). Efter att klippet 

legat ute på YouTube i drygt en månad hade klippet visats fem miljoner gånger (Colby, 

2009). Nu nästan tre år senare har klippet haft nästan tolv miljoner besökare. 

 Webben har gjort det enklare för företag och organisationer att kommunicera med 

omvärlden och om sin information, utan att passera traditionella media. I och med att 

människors reklamtrötthet ökar, måste företagen välja nya vägar för att nå ut. Det finns 
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undersökningar som visar att dagens ungdomar är mer kritiska till reklam än tidigare 

generationer (Carlsson, 2009), vilket gör det olönsamt med massmarknadsföring för företag. 

Det finns inte längre ett intresse hos människor för standardförpackningar, utan folk söker 

efter användbar information som passar dem själva eller en specifik situation, en vilja om att 

välja själv. Detta leder till att företag måste finna nya sätt att nå fram, eller som Carlsson 

(2009) framhåller, finna ett sätt att bli nådd. Något som dagens tekniska verktyg kan 

underlätta, för de som vill, vågar och kan (Carlsson, 2009). 

 Waters, Burnett, Lamm och Lucas (2009) menar att det är omöjligt för företag att undvika 

sociala medier, de har klassats som ovärderliga relationsbyggande verktyg. Enligt Carlsson 

(2009) är de företag som använder sig av sociala medier överens om att de i första hand bör 

vara inriktade på att bygga relationer, öppna upp för en dialog och skapa ett förtroende - inte 

sälja produkter. Med dagens digitala verktyg finns åtskilliga möjligheter att kunna lyssna på 

kunder och omvärlden, och dra nytta av den informationen. Carlsson (2009) föreslår att 

företagare bör ta av säljhatten, annars riskerar de att förstöra kundrelationen med för plumpt 

säljsnack. Carlsson (2009) framlyfter också att företagen i de sociala medierna inte längre är 

traditionella marknadsförare utan är en del av den sociala konversationen. Ström (2010) ger 

exempel på ett företag som använt sociala medier på ett exemplariskt sätt, den stora 

ekologiska mataffärskedjan Whole Foods i USA. De använder sig av bloggar, nyheter via e-

mail, Facebook, Twitter, Flickr, Youtube och Podradioprogram. På bloggen finns exempelvis 

recept, tips på nya produkter, tips på hur man får i sina barn bra mat och reportage om 

ekologiska gårdar. På Flickr läggs bilder upp på kunder och butiksinredningar. På Facebook 

hålls en dialog igång med kunderna och många inlägg publiceras från privatpersoner som 

oftast hyllar kedjan. På Twitter har de olika experter som Twittrar om exempelvis ost. På 

YouTube läggs reportage upp från olika gårdar, matlagning och näringsexperter (Ström, 

2010). Enligt Keller (2010) bör marknadsförare använda sig av flera olika 

kommunikationskanaler för att lyckas med att skapa ett stabilt varumärke, något som Whole 

Foods är ett bra exempel på. I denna studie har vi dock begränsat oss till att bara studera 

företag på Facebook. 

2.3 Facebook 

Facebook är en tjänst där alla medlemmar har en egen presentationssida (liknande 

LunarStorm) och har sedan det grundades den 4 februari 2004 utvidgats på alla fronter. På 

Facebook finns möjlighet att besöka de andra medlemmarnas personliga sidor, där det går 

att se vilka intressen, hobbys och musikintressen medlemmarna har, samt annan information 

som deras politiska åsikter och relationsstatus (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007). Alla 

Facebookmedlemmar har också ett nyhetsflöde, där alla uppdateringar visas från alla ens 

Facebookvänner, både privata som företag. Med gilla åsyftas en knapp på Facebook som 

medlemmarna kan trycka på när de vill visa sin uppskattning för ett inlägg eller en 

kommentar. Under inlägget eller kommentaren står hur många som gillat det. Facebook 

finns i nästintill hela världen men är störst i USA och Kanada, i januari 2009 hade de 175 

miljoner aktiva användare (Kaplan & Haenlein, 2010). I december 2011 hade antalet aktiva 
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användare ökat radikalt, med mer än 670 miljoner medlemmar1. I april 2006 öppnade 

Facebook upp sin registrering för organisationer (Waters, Burnett, Lamm och Lucas, 2009). 

Lipsman, Mudd, Rich och Bruich (2012) menar att Facebook är den lättaste kanalen att 

använda för att nå ut till sina kunder. Det som företagen tjänar mest på är att deras 

Facebookmedlemmar når ut till ytterligare människor, så kallade medlemmars vänner. 

Informationsspridning sker som en löpeld via sociala medier och word-of-mouth. Därför är 

Facebook som kanal guld värd för företag och för varje medlem går det ca 35 vänner, vilket 

betyder att om företaget har 1000 Facebookmedlemmar når information ut till ytterligare 

35000 medlemmars vänner (Lipsman, Mudd, Rich & Bruich, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1. http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras våra ramverk, tre olika Facebookstrategier som 

kombineras med strategierna push och pull samt teorierna word -of-mouth och 

word-of-mouse. De tre Facebookstrategierna är offentliggörande, 

informationsspridning och engagemang, vilka speglar företags olika aktivitet 

på Facebook. Till Facebookstrategin engagemang kopplas interaktivitet som 

kan delas upp i kund-företag och kund-kund. Word-of-mouse och word-of-

mouth är en teori som täcker interaktiviteten mellan kund-kund. 

3.1 Facebookstrategier  

Det är vanligt att företag använder sig av olika strategier i sitt användande av sociala medier 

(Carlsson, 2009). Det finns därmed olika stora satsningar på företags engagemang i sociala 

medier. Waters, Burnett, Lamm och Lucas (2009) har gjort en studie över hur ideella 

föreningar som verkar på Facebook väljer att satsa på sin Facebooksida, samt hur 

organisationerna väljer att engagera sina Facebookmedlemmar och bygga relationer. I 

studien presenteras tre olika grader av Facebookstrategier och dessa strategier har vi valt att 

applicera på de aktuella företagen för denna studie, där vi också anpassat dem till företag 

istället för ideella organisationer. Det gjordes inga större ändringar där något lades till, utan 

vi tog bort kategorier som inte rör företag i allmänhet, såsom möjlighet till att donera pengar 

och vara volontär. Facebookstrategierna har dock parats ihop med andra relevanta begrepp 

för studien och därmed byggt på Facebookstrategierna. Strategierna är; offentliggörande 

(disclosure), informationsspridning (information dissemination) och engagemang 

(involvement) (Waters, Burnett, Lamm & Lucas, 2009). 

3.1.1 Offentliggörande 

Med offentliggörande menas att ett företag enbart har information om företaget, vad de gör, 

deras historik, en logga, en lista på de ansvariga för sidan samt en e-mailadress på sin 

Facebooksida (Waters, Burnett, Lamm & Lucas, 2009). Denna strategi kräver ingen 

kontinuerlig uppdatering eller aktivitet från företagets sida, utan fungerar snarare som en 

sida där information om företaget kan hittas, såsom öppettider och adress. Informationen 

som företaget genererar är i form av envägskommunikation och kan jämställas med en 

hemsida utan kommentarsfunktioner (Vossen & Hagemann, 2007). 

3.1.2 Informationsspridning 

Informationsspridning innebär att företaget presenterar information, det vill säga nyheter, 

kampanjer och länkar i form av pressreleaser, bilder, videor och ljudfiler. 

Informationsspridning är också en typ av envägskommunikation, (Waters, Burnett, Lamm & 

Lucas, 2009) vilken kan liknas vid pushstrategin som präglas av traditionell marknads- och 

informationsspridning. Där företaget pushar ut sin information mot kunderna genom 

traditionella kanaler, kunderna kan då inte interagera med företaget. Tv- och tidningsreklam 

är vanliga former av pushstrategin (Kotler, 2005). Carlsson (2009) liknar pushstrategin vid 

en tårta som någon kastar på en, det spelar ingen roll om man tycker den är god eller inte, 
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mottagarna har ingen möjlighet att svara. Pushstrategin lämpar sig bäst när lojaliteten till 

varumärket är låg eller när kunder inte väljer varumärke förrän det är dags att välja på plats i 

affären (Kotler & Lane, 2009). Det är även vanligt att använda pushstrategin genom 

interaktionskanaler, såsom Facebook och Twitter, det sker då ingen uppmuntran till 

interaktivitet. På Facebook går det att använda sig av pushstrategin, då exempelvis 

information och nyheter publiceras utan någon förväntan på gehör (Kotler, 2005; Vossen & 

Hagemann, 2007). I relation till webb 1.0 går det att säga att både pushstrategin och webb 

1.0 präglas av en typ av envägskommunikation, där konsumenten inte kan påverka, bara vara 

passiv och lyssna eller välja att sätta dövörat till (Carlsson, 2009; Vossen & Hagemann, 

2007). 

3.1.3 Engagemang 

Engagemang går ut på att företaget har och utvecklar en interaktiv relation med sina kunder, 

men även uppmuntrar till interaktivitet genom sina egna inlägg. Kunder tillåts även göra 

egna inlägg samt skicka mail i denna strategi och det svaras på både kundinlägg och 

kundkommentarer. I denna strategi finns kriterier som att använda sig av en kalender där 

event syns samt att hänvisa till sin webbutik (Waters, Burnett, Lamm & Lucas, 2009). 

Interaktivitet och tvåvägskommunikation kan kopplas till denna strategi, antingen mellan 

kund-företag eller mellan kund-kund (Carlsson, 2009). 

 Facebookstrategin engagemang går att likna vid pullstrategin och utmärker sig av att 

konsumenterna begär av mellanhänderna att de skall lämna ut information (Kotler & Lane, 

2009). Ofta sker detta genom att företag ger ut sin information via interaktiva kanaler som 

webben eller andra former av kommunikativa kanaler för att kunderna sedan skall begära 

produkten (Kotler, 2005). Carlsson (2009) likställer pullstrategin med en tårta som finns 

tillgänglig hur, när och var helst kunden önskar, som ett YouTube-klipp eller en blogg som 

användaren eller kunden själv måste söka upp. Kunden drar alltså produkten genom 

kanalerna. Pullstrategin kan även användas i sociala medier på ett sätt som gör att kunden 

känner att de måste interagera med företaget, som när en fråga ställs på företagets 

Facebooksida, i stil med: vad äter du helst på julbordet? Då har kunden sökt upp företaget 

självmant på Facebook samt valt att delta i deras frågeställningar. De flesta stora företag 

använder sig av både pull- och pushstrategier. Det går även att använda sig av pullstrategin 

genom direktreklam- och informationsspridning, även om det inte är lika vanligt (Kotler, 

2005). 

 Carlsson (2009) menar att företag tidigare har haft möjlighet att sätta sig själva i centrum, 

men i och med webb 2.0 eran är det konsumenten som styr och väljer. Därför måste 

företagen anpassa sig. Det gäller för företagen att göra sig tillgängliga, vara sökbara, finnas 

till hands och vara intressanta för dem som vill ta del av deras information via sociala medier. 

Det har gått från att sikta in sig på rätt målgrupp till att bli valda (Carlsson, 2009). Webb 2.0 

och pullstrategin föregås av tvåvägskommunikation samt uppmuntrar sina kunder att 

interagera och säga sin mening (Carlsson, 2009; O’Reilly, 2005). Kaplan och Haenlein 

(2010) menar att företag har två områden att arbeta med i sociala medier, dels kunna hantera 

media och sedan att kunna vara social. Kaplan och Haenlein (2010) anser att företag skall 

vara noggranna i urvalet av vilka sociala medier de väljer, mestadels för att de skall kunna 
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garantera att de är aktiva och har tid att interagera men även för att de skall stöta på rätt 

målgrupp. Eftersom sociala medier kännetecknas av tvåvägskommunikation är en viktig del 

att dela med sig och engagera andra i konversationer. Det är där den stora 

informationsspridningen sker, när konsumenterna producerar information i lika stor 

utsträckning som de konsumerar information, i enlighet med pullstrategin (Kaplan & 

Haenlein, 2010; Kotler, 2005; Kotler & Lane, 2009). 

3.1.4 Word-of-mouth 

Word-of-mouth (eller mun-till-mun) sprids mellan personer och är en kund-kundinteraktiv 

teori. Det handlar om att information sprids till och av rätt personer vid rätt tidpunkt 

(Carlsson 2009). Informationsspridningsmetodens främsta syfte går ut på att ett företag 

jobbar på att utforma en specifik fråga eller ett varumärke till ett samtalsämne. Där målet är 

att göra kunderna glada, nöjda och hänförda, att erbjuda extraordinära produkter, bra priser 

eller god service är en god början, anser Carlsson (2009). Ett bra exempel där ett företag har 

utfört en lyckad word-of-mouth marknadsföring är GeKås i Ullared, ett av Sveriges största 

varuhus, en bedrift som skett utan några större satsningar på annonsering. Istället har 

företagets rykte om låga priser, främst under 1960-talet gjort sitt (Carlsson, 2009). Självklart 

finns det en baksida med word-of-mouth, precis som många andra metoder, likväl som ett 

positivt ord kan spridas, kan negativa ord spridas som en löpeld. Internet har blivit ett 

verktyg för kunden att sprida sina erfarenheter, oavsett positiva eller negativa sådana 

(Carlsson, 2009). Men Carlsson (2009) framhäver att det främst handlar om att vara 

tillräckligt intressant för att dessa “rätta” människor skall vilja reagera och sprida orden 

vidare. Word-of-mouth spelar en avgöranade roll för kunder vid shoppingbeslut (Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). Kunder söker sig till likasinnanade för att få 

deras åsikter, men även nära och käras rekommendationer är av stor tyngd vid inhandlade av 

en produkt eller tjänst (Murray, 1991; Steffes & Burgee, 2009). Enligt Kotler och Lane (2009) 

nämner människor ett dussin olika varumärken dagligdags, där sociala medier utgör en stor 

del av dessa samtal. 

 Det finns ett flertal anledningar till varför word-of-mouth är framgångsrikt; människor vill 

hjälpa företaget förbättras, bryr sig om andra kunder, utöva makt mot företaget och känna 

balans (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). Har en kund starka känslor för 

ett företag, vill kunden hjälpa företaget och delger därmed företaget sitt eventuella missnöje 

istället för att smutskasta företaget. Men enligt Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh och Gremler 

(2004) finns det även en vilja hos folk att ge tillbaka till företaget om de blivit nöjda med en 

produkt eller tjänst, detta kan göras genom att ge goda omdömen. Det argumentet kan 

styrkas genom att anamma rättviseteorin (equity theory) (Oliver & Swan, 1989). Har en kund 

blivit missnöjd, eller nöjd för den delen, vill denna ofta dela med sig av sina erfarenheter för 

att andra kunder inte skall göra samma misstag alternativt göra samma lyckade köp (Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). Makt utövas genom att till exempel sprida 

negativ information om företaget eller varumärket. Människor önskar balans i sina liv och 

sinnesstämningar, något som Heider (1958) kallar för balansteorin. Enligt Hennig-Thurau, 

Gwinner, Walsh och Gremler (2004) analyser finns det två olika sätt att återställa denna 

balans genom att använda oss av word-of-mouth, en för positiva och en för negativa känslor. 
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Balans kan återfås genom att kund lättar på den känslomässiga ventilen. Därmed vill vi gärna 

dela med oss av vår information när vi blivit nöjda eller missnöjda över ett inköp. Det 

positiva vill vi dela med oss av för att andra ska få känna av glädjen, medan den negativa 

frustrationens känslor reduceras i och med att vi delar med oss av denna frustration (Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). 

3.1.5 Word-of-mouse 

Internet har gått från att ha varit ett arbetsverktyg till att finnas i var mans ägo och blivit en 

allt mer naturlig del av vår vardag (Findahl, 2011). Internet är inte något som används 

begränsat hos medelålders, utan spridingen har fortsatt att öka bland både pensionärer och 

medelålders, men främst hos dem under 18 år. Enligt Findahl (2011) har hälften av alla 

dagens treåringar börjat bekanta sig med internet och hälften av Sveriges befolkning 

använder sig av sociala medier. I och med att såpass många använder sig av internet och 

sociala medier har word-of-mouth fått en helt ny arena och en undergrupp, word-of-mouse, 

eWord-of-mouth eller online word-of-mouth (Bender Stringham & Gerdes Jr, 2010) som det 

även kallas. Stor del av den information som människor sprider om varumärke sker via 

internet (Findahl, 2011), något som bekräftas i Findahls (2011) undersökningar, där 87% av 

de tillfrågade någon gång använt sig av internet för att söka produktinformation. En stor 

skillnad mellan word-of-mouse och word-of-mouth är (förutom att den ena sker online och 

den andra offline) att spridningen av rekommendationer via internet går mycket snabbare än 

den spridning som sker från person till person (Bender Stringam & Gerdes, Jr., 2010). Dessa 

word-of-mouse rekommendationer online sprids med hjälp av bland annat plattformar med 

inriktning mot åsikter, diskussionsforum, webbsidor med inriktning mot bojkottande av 

varumärke/företag och nyhetsgrupper, enligt Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh och Gremler, 

(2004). Vid word-of-mouse läggs ytterligare mer vikt på likasinnades åsikter, framför nära 

och kära (Steffes & Burgee, 2009). 

 I och med internets infart har rekommendationer och information blivit lättillgängligt för 

kunder redan innan köp av produkter eller tjänster. Internet har blivit en enda stor databas 

över all denna information som kan påverka kundernas beslut (Steffes & Burgee, 2009). Men 

det är inte bara positiva kommentarer och åsikter som sprids, utan även negativa åsikter kan 

spridas som ogräs. Ett ogräs som kan vara mycket svårt att bekämpa när det väl börjat sprida 

sig. Vem som helst kan publicera sina åsikter på internet och nå ut till en bred publik, utan 

att ta hjälp av en journalist (Shirky, 2009). Har en diskussion eller text påbörjats är det lätt 

för likasinnade eller de med andra åsikter att delta, första steget upplevs oftast som störst 

(Shirky, 2009). Här gäller det att agera fort och klyftigt som företagare eller marknadsförare. 

Det finns två tydliga exempel på hur företag hanterat spridning av kommentarer via internet 

på olika sätt. Ett exempel är Dave Carrols missnöje över hur United Airlines hanterade 

ärendet med hans trasiga gitarr. Dave Carrol nyttjar sin makt mot företaget, sjunger och 

spelar om hur han anser att han inte blev värdigt mött eller kompenserad av United Airlines 

(Colby, 2009). Harrison-Walker (2001) anser att en viktig anledning till att kunder sprider 

dåliga rykten om ett företag, är just för att deras klagomål inte blivit väl bemötta. United 

Airlines utförde försök till att rädda situationen med Dave Carrols, men försent. Videon var 

redan publicerad på YouTube, spridd världen över och Carrols hade redan börjat göra sig en 
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karriär på publiceringen (Colby, 2009). United Airlines försökte komma med kompensation i 

och med att videon spreds allt mer, något som Carrols bad dem ge till någon mindre 

välbärgad (Curman, 2009). Ett annat exempel där ett företag lyckades vända på steken är 

Apoliva, en serie kropps- och hygienartiklar som säljs via kedjan Apoteket2  Medlemmar på 

Facebook bildade en Facebookgrupp vid namn “Jag är rädd för tjejen i Apolivareklamen” 

som snart nådde 100 000 medlemmar, som en reaktion på en TV-reklam för Apoliva som var 

mörk och gick i moll (Kennedy, 2010). Detta fick Forsman & Bodenfors, den reklambyrå som 

sedan 2006 arbetat med Apotekets marknadsföring3 att agera och lyckades vända dessa 

negativa kommentarer till något positivt. Forsman & Bodenfors startade en blogg där 

konsumenter kunde vara med och utforma kommande Apoliva reklamer (Kennedy, 2010). 

En sådan vändning som går från något negativt till något positivt kallas Service recovery 

paradox (Magnini, Ford, Markowski & Honeycutt, 2007).  

 I sociala medier finns oftast möjligheten att vidarepublicera ett inlägg som någon annan 

skrivit och detta gäller främst på Facebook då det är väldigt enkelt för medlemmarna att 

trycka på en gilla-knapp hos ett varumärke. När en medlem trycker på en gilla-knapp hos ett 

företag ser även denna medlems alla Facebookvänner vad medlemmen gillat. Detta är ett 

mycket bättre sätt att nå ut till fler kunder än att försöka få Facebookmedlemmar att besöka 

själva fansidan (Lipsman, Mudd, Rich & Bruich, 2012). Detta är ett oerhört effektivt sätt att 

sprida information på, men det gäller att informationen är såpass intressant att den har 

potential att spridas (Carlsson, 2009). Lipsman, Mudd, Rich och Bruich (2012) menar att om 

man lyckas synas i folks nyhetsflöden kommer informationen spridas fort och chansen att nå 

nya potentiella kunder har ökat avsevärt i enlighet med word-of-mouse (Lipsman, Mudd, 

Rich & Bruich, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

2 http://www.apoteket.se/privatpersoner/tema/Sidor/apoliva_basprodukter.aspx 
3 http://www.fb.se/#/en/Work/238/0/ 
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4. Metod 

I det här kapitlet avses att redogöra för ämnesval, forskningsmetod och 

datainsamlingsmetod i förhållande till den problemformulering och syfte som 

formulerats. Vidare behandlas också kritik som avser de begränsningar och 

möjligheter som identifierats i de valda teorierna, observationerna och 

intervjuerna.  

4.1 Ämnesval 

Vi hade otroligt många ämnesområden som fångade vårt intresse inför C-uppsatsskrivandet. 

Det var allt ifrån hur datorer används i skolan, till hur grupper hittar varandra på internet, 

hur iPhones används i sociala sammanhang och sociala medier. Att vi valde just hur företag 

skapar mervärde på Facebook kom lite av en slump då det presenterades som ett 

ämnesförslag på en presentationsdag över c-uppsatsämnen. Därefter tog vi kontakt med 

professor Johnny Holmström på institutionen för informatik som gav oss många olika 

vinklar och idéer på just hur företag visar sig på Facebook. Då visste vi inte alls hur vi skulle 

vinkla uppsatsen, men efter att ha kollat i liknande publicerade c-uppsatser fann vi att inte 

särskilt många studerat förhållandet mellan företag och kunder, även kallat 

Facebookmedlemmar. Interaktion är ett ord som präglat vår utbildning på många sätt, både 

inom informatik samt de beteendevetenskapliga ämnena. Därför ansåg vi att denna vinkeln 

skulle passa oss utmärkt och bibehålla vårt intresse under tio veckor.  

4.2 Val av företag 

 Vid val av företag var vi från början helt inställda på att jobba mot stora företag, såsom 

ICA, Coop eller H&M. Då vi gjorde en snabbresearch bland gamla c-uppsatser fann vi att de 

flesta hade gjort sina studier mot mindre lokala företag. Därmed önskade vi göra något 

annat, men giganterna var dels svåra att få tag på och hade ont om tid. Efter lite research var 

det ofta en externt inhyrd person som arbetade med Facebooksidorna, vilket vi tyckte gjorde 

det hela extremt opersonligt och lite tråkigt. Efter lite fantiserande tänkte vi jaga rätt på 

några festivalföretag för att se om dessa önskade delta i intervjuer, då dessa har en speciell 

marknad som har sin topp under en helg eller en vecka per år. Men då även dessa hade fullt 

upp på vårkanten fick vi återigen tänka om, vilket gjorde att våra tankar övergick till att tänka 

på de små företagen med eldsjälar i spetsen. Detta resulterade i att våra valda kandidater 

slutligen blev lokala företag, då vi ansåg att dessa hade sin charm och det var de själva som 

lade ner tid på sin Facebooksida, vilket i sin tur ledde till att Facebooksidan framstod som 

personlig.  

 Carlsson (2009) beskriver även hur mycket viktigare det är för småföretag att underhålla 

och sköta sina sociala medier på bästa sätt, de har allt att vinna och förlora på det. Vi insåg 

ganska snart att de andra c-uppsatser vi tittat på inte antog samma perspektiv som oss, det 

vill säga förhållandet mellan kund och företag. Vi fick kontakt med tre lokala företag, en 

delikatessbutik, en klädbutik och ett mejeriföretag. Alla med utbud som sticker ut från det 

vanliga. Ytterligare en faktor till att dessa tre företag valdes ut av oss var just för att de hade 

aktiva Facebooksidor, sidor som varit aktiva ett par år och startats under slutet av år 2009 
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alternativt början av 2010. Aktiviteten på Facebooksidorna var av stor vikt för vår 

observation, där vi ville samla in data för att se över hur mycket aktivitet som fanns på 

respektive sida och från vilka denna aktivitet kom, med företaget eller medlemmarna. Men 

det fanns även en nyfikenhet från vårt håll om hur denna aktivitet utfördes. 

4.3 Kvalitativ fallstudie 

Det övergripande målet med kvalitativa metoder är att få insikt om företeelser som rör 

personer och situationer i personers sociala verklighet. Den livsvärld som omfattar en 

upplevelse som en person har till vardags och hur motsvarande förhåller sig till upplevelsen 

(Dalen, 2008). Detta övergripande mål anser vi går att applicera även på företag, dess 

företeelser, situationer och agerande. I och med detta valde vi även den kvalitativa metoden, 

då vi även upplevde att kvantitativa metoden upplevdes ytlig och inte grävde på djupet som vi 

önskade göra.  

 Vad egentligen fallstudier innebär råder det oenighet runt, enligt Merriam (1994). När vi 

slog på ordet Fallstudie, på Nationalencyklopedins hemsida (2012)4 fick vi en beskrivning 

som följer: Fallstudie som en datainsamlingsmetod används för att fördjupa, utveckla, 

nyansera teorier och begrepp. Men Nationalencyklopedin hänvisar även till att stärka och 

illustrera hypoteser. Sammanfattningsvis kan fallstudie beskrivas som en metod som kan 

nyttjas till att systematiskt studera ett fenomen, en företeelse (Merriam, 1994). Vi valde en 

icke-experimentell, deskriptiv (Merriam, 1994), ansats framför en experimentell då vi hade 

siktet inställt på förklaringar och beskrivningar framför att finna förutsägelser som grundats 

på verkan och orsak.  

4.4 Datainsamling  

I denna studie har observationer och intervjuer, med företag och företags 

Facebookmedlemmar, använts som datainsamlingmetoder. Vi valde att göra en kvantitaiv 

observation över våra valda företag på Facebook för att kunna ge konkreta exempel i form av 

siffror för att komplettera intervjuer, samt få en annan infallsvinkel över hur aktiviteteten 

faktiskt har sett ut. Denna data sammanställdes sedan i tabeller (bilaga 1,2 & 3) och diagram 

(diagram 1,2,3,4,5 & 6). Observationerna har genomförts på företagens Facebooksidor där 

aktiviteten räknats (bilaga 1, 2 & 3). De kategorier vars innehåll vi har räknat är; inlägg, 

kommentarer, bilder, tävlingar och gilla som företaget genererat, samt inlägg, kommentarer 

och gilla som företagens Facebookmedlemmar genererat. Detta räknades per månad per 

företag och sammanställdes i stapeldiagram. För klädbutikens räkning, som haft enorm 

aktivitet under december månad jämfört med övriga månader, upplevdes diagrammen som 

missvisande. Detta löstes genom att göra en brytning i diagrammens vertikala axel. Vid 

räknande av tidigare nämnda kategorier observerades även övergripande innehåll i de inlägg 

och kommentarer som utförts på respektive Facebooksida.  

 Fyra intervjuer har genomförts med Facebookansvarig på respektive företag, där vi rättat 

oss efter företagen och intervjupersonernas önskemål om intervjuform (bilaga 4). Något som 

                                                        

4 http://www.ne.se/fallstudie 
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möjliggör att intervjupersonen kan känna sig bekvämare i situationen (Dalen, 2008). Detta 

resulterade i tre olika sätt att utföra en intervju; telefonintervju, mailintervju och 

fysisktnärvarande intervju (Tabell 1). Under insamlande av data, från observation och 

artiklar, uppstod frågetecken. Vilka i sin tur delades in i teman och resulterade i en 

intervjuguide om sju teman och 28 frågor (bilaga 4). Dessa frågor ställdes till en anställd 

inom respektive företag som ansågs ha huvudansvar för Facebooksidan. Med undantag från 

klädbutiken där vi hade två respondenter, en som arbetar i klädbutiken och en som har större  

kunskap om strategin bakom Facebooksidan.  
 

 
Tabell 1, Företagrespondenter 
 

Vi valde en semistrukturerad intervjumetod, då vi använt oss av en intervjuguide vars frågor 

inte följdes slaviskt men frågornas turordning har betydelse för intervjuföljden och det fanns 

en förhoppning om att få svar på ställda frågor. Vi ville lämna öppet för möjligheten att ställa 

följdfrågor både under och efter intervjutillfället (Isaksson, 2012). Därefter har intervjuerna 

transkriberats och citat som ansetts viktiga sållats ut för att användas i empiri- och 

analysdelen.  

 En kundintervju genomfördes också (bilaga 5), urvalet till den utfördes på följande sätt; de 

10 medlemmarna som varit mest aktiva under de närmsta tre månaderna, på respektive 

företags Facebooksida valdes ut. De utvalda fick var sitt mail med en länk till en textbaserad 

3-frågorintervju som vi format med hjälp av Google docs. Att vi hade så få frågor berodde på 

att vi inte ville riskera att medlemmarna inte skulle ta sig tid att svara. Frågorna var öppna 

för att svarspersonerna skulle uppmuntras att motivera sitt svar, inte välja förvalda 

alternativ. Intervjumaterialet har lästs igenom gång på gång, även insamlade sifferdata och 

diagram har diskuterats oss emellan. Detta för att vända och vrida på varje litet skrymsle, där 

vi med olika ögon ser saker och ting på olika sätt.  

 I citat från våra respondenter har vi valt att städa språket lite grann. Det vill säga att det 

flyter på bättre och är mer lättförståeligt, utan att för den sakens skull förstöra ordens 

innebörd. 

4.4.1 Val av ramverk och teorier 

Eftersom vi i ett tidigt skede bestämde oss för att rikta in oss på förhållandet mellan kund och 

företag samt hur företag väljer att aktivera sig på Facebook ville vi ha teorier som täckte upp 

för detta. I en artikel av Waters, Burnett, Lamm och Lucas (2009) fann vi ett ramverk för att 

avgöra hur ideella organisationer väljer att husera på Facebook. Ramverket över 

Facebookstrategierna innehöll tre olika strategier av olika aktivitetsgrad; offentliggörande, 

informationsspridning och engagemang. Vi valde att anamma detta ramverk men anpassa 

det efter våra valda företag. Det blev således inga större ändringar utan vi tog bort kategorier 

som inte rör företag i allmänhet, såsom möjlighet till att donera pengar. Ramverket 
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kopplades ihop med andra teorier och begrepp vi stött på under vår litteraturinsamling. En 

teori tipsade vår handledare Katrin oss om, push- och pullstrategin. Pushstrategin handlar 

om att pusha ut sin reklam där kunden inte kan värja sig, medan pullstrategin syftar till att 

kunden själv får söka upp företaget. Teorierna word-of-mouth och word-of-mouse har vi stött 

på många gånger i relevant litteratur och andra c-uppsatser. Dessa teorier har placerats som 

underkategorier under Waters, Burnett, Lamm och Lucas (2009) Facebookstrategi 

engagemang. Teorierna speglar interaktiviteten kund-kund emellan. word-of-mouth är 

relevant då sociala medier ofta handlar om att bli tipsad om saker från personer man har 

förtroende för. Den elektroniska utvecklingen av teorin går under begreppet word-of-mouse. 

Våra valda teorier anammades för att vi ansåg att de skulle underlätta vid kategorisering av 

valda företags strategier och slutligen dra slutsatser från dessa kategorier. I denna uppsats 

kommer Facebookstrategier förekomma i olika sammanhang, när de inte står i samband med 

Waters, Burnett, Lamm och Lucas (2009) ramverk handlar det om allmänna 

Facebookstrategier som kan tolkas hur ett företag valt att använda sig av Facebook utan ett 

applicerbart ramverk. 

4.5 Reflektion över metod 

I en studie som denna har valet av metod betydelse för det slutgiltiga resultatet. Då vi dels 

använt oss av olika former av intervjumetoder med de olika företagen; mailintervju, 

telefonintervju och fysisk intervju. Dessa tre former av intervju hade sina för- och nackdelar. 

E-mailintervjun gav oss klara och tydliga svar i tryckt form, vilket underlättade vid 

refererandet men försvårade möjligheten till att ställa direkta följdfrågor som en 

semistrukturerad intervjumetod uppmuntrar till. Dessutom är svaren mycket kortare i direkt 

skrift än i tal, vilket gör företagen lite orättvist vägda, då de övriga företagen kunnat säga 

mycket mer på varje fråga. I mailintervjun har inte möjligheten att reda ut eventuella 

missuppfattningar av frågorna funnits. Telefonintervjun gick att spela in då vi använde 

Skypes applikation PrettyMay Call Recorder, vilket underlättade transkriberingen av det 

inspelade samtalet. Ett problem med att inte se respondenten var att det lätt blev att 

respondenten och intervjuaren emellanåt pratade i mun på varandra, vilket gjorde det 

svårare att transkribera samtalet. Vid telefonintervjun hade vi dessutom begränsat med tid, 

då respondenten avsatt en halvtimme för intervjun. Detta gjorde det hela lite stressigt, men 

trots det fick vi med alla frågor samt följdfrågor. Den fysiska intervjumetoden underlättade 

tolkning av kroppspråk vilket ledde till att intervjuerna blev lättare att transkribera och det 

var lättare att undvika att intervjuaren och respondenten pratade i mun på varandra. 

Nackdelen var att den ena fysiska intervjun, med respondent B, utfördes i företagets butik 

som var öppen för kunder, vilket möjligen kan ha gjort att respondenten känt sig distraherad 

av omgivningen. Både telefonintervjun och de fysiska intervjuerna underlättade ställande av 

uppföljningsfrågor och en positiv interaktion. Med klädbutiken genomfördes två intervjuer 

med två olika personer, medan vi enbart genomförde en intervju med både mejeriföretaget 

och delikatessbutiken. Hade möjligheten funnits att intervjua fler personer med 

mejeriföretaget och delikatessbutiken hade det kanske funnits mer insamlad data att 

analysera. Det kan även ge en skev datafördelning, då klädbutiken gav oss mer data än något 

av de andra företagen. Alla företag fick följdfrågor av oss via mail under arbetets gång, då vi 
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samlade på oss frågor i och med bearbetandet av data efter att de huvudsakliga intervjuerna 

genomförts. Detta fungerade bra och vi fick svar på de frågor som ställdes, dock var några 

frågor återigen lätta att missuppfatta, vilket förlängde e-mailkonversationerna emellanåt. 

Detta hade säkerligen kunnat undvikas om vi ställt oss utanför vår studie eller låtit någon 

annan läsa igenom frågorna innan vi skickade dem. 

 Även företagens mest aktiva Facebookmedlemmar fick möjlighet att svara på 

intervjufrågor, tre till antalet, som skickades till dem via Facebook. Tyvärr kunde vi inte 

skicka frågor till alla de 10 mest aktiva, då en del av dessa valt att endast de som var vän med 

dem på Facebook kunde skicka mail. I stället valdes de som stod nästa på listan över aktiva. 

När väl tio aktiva medlemmar ur vardera företag fått undersökningen skickad till sig, fick vi 

en varierad svarsfrekvens på 2-4 stycken svar per företag vilket haft sin inverkan på 

medlemmarnas bidrag till denna studie. Eftersom svarsfrekvensen var varierad i antal har 

också det påverkat analys och diskussion kring de olika företagen. Dessutom har vissa 

medlemsrespondenter svarat väldigt kortfattat, vilket inte gett oss någon data till studien. 

 Sedan har vi den mänskliga faktorn, vi har alla olika sätt att tolka och se på saker och ting. 

Vi tror att en fördel med att ha varit två personer processen igenom är att vi uppmärksammat 

och sett olika vinklar och perspektiv på studiens olika delar. Även om vi tror att det är svårt 

att vara hundra procent neutral i studier som denna. Vår nyfikenhet, intressen, tidigare 

erfarenheter och kunskaper har format allt från studiens frågeställning, tolkning av relevant 

litteratur till sätt att tolka det som observerats i empirin igenom. Dessa faktorer påverkar 

även vårt val av perspektiv, intresset för människan och teknikinteraktion.  
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5. Empiri och analys 

I följande avsnitt kommer observationer och intervjuer från respektive företag 

att presenteras och analyseras. Begrepp som läsaren kommer att stöta på 

under sin läsning är inlägg, kommentar och gilla. Inlägg gör ägaren av en 

Facebooksida, i vårt fall företag, men även medlemmar kan göra inlägg på 

Facebooksidan om ägaren tillåter. Kommentarer är text som medlemmar och 

företag kan skriva som reaktion på inlägg. Med gilla åsyftas när intresserad 

Facebookmedlem väljer att visa uppskattning för ett företag, en produkt, et t 

inlägg eller en kommentar. För observationen valdes följande kategorier; gilla, 

kommentarer, inlägg, bilder och tävlingar. Dessa kategorier räknades månad 

för månad under utvalda år då företagen i fråga varit aktiva på sina 

Facebooksidor. De år som observationen fokuserades på var 2010 och 2011. Ett 

undantag är mejeriföretaget som startade sin Facebooksida först i april 2010, 

därför har de sin startsträcka ett par månader in på 2010, medan de andra 

företagen hade sin startsträcka under hösten 2009.  

5.1 Delikatessbutik 

Delikatessbutiken går att finna i en mindre storstads centrala stadskärna, butiken grundades 

i slutet av år 2006. Då skapades inte bara en butik full av delikatesser utan med tiden även en 

matstudio, där möten runt mat är målet. Nuförtiden har företaget 4 anställda, som jobbar för 

att göra en godare stad (respondent A, 2012). Vid intresse av att följa delikatessbutikens 

utveckling och aktiviteter finns deras Facebooksida (från och med december 2009), hemsida 

och möjlighet att anmäla sig till deras informationsfyllda nyhetsbrev. Via dessa media finns 

god möjlighet att följa företagets utveckling, aktiviteter och framtidsplaner mot att “bli ännu 

bättre” (respondent A, 2012). Företagets Facebooksida har i slutet av maj år 2012 drygt 3700 

medlemmar. 

5.1.1 Facebook-observation 

Delikatessbutikens Facebooksida är fylld av interaktion och information, som delas och 

sprids av de drygt 3700 medlemmar som företaget har på sin Facebooksida. 

Delikatessbutiken delar med sig av information om aktuella aktiviteter som sker med 

ortsankytning, en kortare företagsbeskrivning om öppettider etcetera, lediga platser till 

butikens aktiviteter och nyheter som landat i butiken. Medlemmar ställer frågor och ger 

feedback, där företaget själva ofta deltar i kommentarsfältet. Företaget publicerar i 

genomsnitt cirka 32 inlägg per månad, alltså oftast minst ett inlägg om dagen och kunderna 

genererar i genomsnitt cirka 7,5 inlägg per månad under vår undersökningsperiod (bilaga 1). 

Det råder kontinuerlig aktivitet på företagets Facebooksida. Den största interaktionen sker i 

form av text på Facebooksidan, då det inte publicerats fler än tre bilder från företaget under 

tiden för vår observation. Under denna observation sågs inga större reaktioner från 

medlemmarnas sida på bilderna, endast några gilla från medlemmar genererades som 

reaktion på bilderna. En låg aktivitetsgrad då vi jämför med reaktionerna som sker runt 

företagets övriga inlägg.  
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 Kommentarsfältet är ett fält som nyttjas flitigt, av både medlemmar och företaget i sig. Då 

företaget under år 2011 svarade för över hälften av de sammanlagda kommentarerna gjorda 

varje månad (bilaga 1, tabell 3 ). En ökning har här skett sedan år 2010 då företaget stod för 

lite mindre än en tredjedel av utförda kommentarer (bilaga 1, tabell 2). Överlag har 

aktiviteten ökat på Facebooksidan från 2010 till 2011, i alla kategorier (diagram 1 & 2).  

 Under år 2010 var aktiviteten från delikatessbutikens sida relativt varierat från månad till 

månad (diagram 1). I februari ökade aktiviteten överlag, då en orsak kan vara att 

delikatessbutiken återupptog serverandet av sopplunchen, utöver det hittas ingen annan 

förklaring. Under sista dagarna i juli till två veckor in i augusti hade personalen semester och 

butiken hade semesterstängt, enligt vår observation, vilken kan förklara den minskade 

aktiviteten på Facebooksidan under denna period. Även matstudions aktiviteter låg på is 

dessa sommarmånader, något som annars brukar råda en hel del aktivitet runt även på 

företagets Facebooksida. Under oktober 2010 ökar aktiviteten från företaget på 

Facebooksidan, vilket får som effekt att även medlemmarnas aktivitet ökar i samma takt 

(diagram 1). Stor del av årets inlägg handlar om de aktiviter som skett i butiken. Julmånaden 

december har sin inverkan på delikatessbutikens Facebooksida. Inte för att företaget 

publicerat mer inlägg än vanligt, utan snarare har företagets kommentarer och medlemmars 

aktivitet i alla kategorier ökat. Månaden är full av juliga önskemål från medlemmar, med 

både julmat och julklappsfunderingar på lager och företaget sprider julkänslor med inlägg 

om passande julklappar, julbordets och nyårsupéns alla möjliga tillbehör. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1. Delikatessbutiken år 2010 
 

Aktiviteten på Facebooksidan från delikatessbutikens sida har under år 2011 varit stabil 

(diagram 2), ett jämnt flöde av inlägg och kommentarer. Här går det även att se att företaget 

börjat använda sig av gilla-funktionen. Om än knappt hälften av årets månader har det skett 

1-2 gånger i månaden att företaget använt funktionen. Men det är en ökning jämfört med 0 

gånger på det föregående året (Bilaga 1). Under mars månad år 2011 skedde en ökning av 

antalet gilla som medlemmar utfört, under den perioden uppmuntrade delikatessbutiken till 

att hejja på ortens deltagare i Körslaget. Lågsäsong på denna Facebooksida detta år var under 
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juni, juli och augusti (diagram 2), lockande med surströmming och kräftor fick upp 

aktivitetsnivån något under slutet av denna sommarperiod. Däremot hände det saker under 

september månad och aktivitetsgraden sköt i höjden, främst medlemmarnas aktivitet ökade 

på gilla och kommentarsfronten. Detta då företaget nominerats till ett prestigefyllt pris med 

lokal anknytning. En topp i statistiken sker även i november samma år (diagram 2), då 

delikatessbutiken vann det pris de blivit nominerade till i september månad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 2. Delikatessbutiken år 2011 
 

5.1.2 Analys 

I del två av vår datainsamling gjordes intervju med en respondent från delikatessbutiken. 

Företaget använder sig endast av månadsbrev, personliga möten och Facebook vid 

marknadsföring. Vid intervju framkom att respondent A (2012) tidigare ansåg att Facebook 

var opersonligt och lite för kommersiellt, men som en present till en kund startade företaget 

Facebooksidan, då denne kund hade tyckt att delikatessbutiken även borde finnas på 

Facebook. Sidan formades efter eget tycke, då inga undersökningar om vad medlemmar 

önskar se på sidan utfördes och de tog heller inte till någon extern hjälp. Företagets 

grundtanke med Facebooksidan är att nå ut till stammisar, annonsera om aktiviteter och 

sprida information om sena avbokningar, en inriktning mot företag-kundinteraktion. 

Företaget anser sig inte ha någon uttalad strategi, snarare följer de sin magkänsla 

(respondent A, 2012). Grundtanken runt aktiviteterna går tydligt att se vid observation av 

delikatessbutikens Facebooksida, däremot är det svårt att genom observationen utläsa om 

företaget når ut till stammisar eftersom våra observationskategorier inte täcker det området 

om vilka som är de aktiva. Företaget själva använder sig inte av något statistikverktyg för att 

mäta Facebooksidans aktivitet. 

 De som äger delikatessbutiken, är de som har ansvaret för företagets Facebooksida. Ett 

ansvar som enligt respondent A (2012) kantas av “Känsla och förnuft”. Om de övriga i 

personalen deltar på Facebooksidan, gör dessa det som privatpersoner och för inte företagets 

talan (respondent A, 2012). När inlägg formuleras finns enligt respondent A (2012) ingen 
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strategi, förutom att hålla en lika personlig ton som i butiken. Just denna personliga ton, var 

en av sakerna som avgjorde att företaget valdes ut som en av deltagarna i denna studie. Då 

reaktioner från butiksbesökare angående företagets Facebooksida, enligt respondent A 

(2012), “varit kul med och smidigt med info”, detta bekräftar företagets personliga 

framtoning. Företaget har inte upplevt någon stress eller andra känslor runt uppdaterandet 

av Facebooksidan och vår respondent från delikatessbutiken upplever inte att de står och 

faller med sin Facebooksida, men respondent A (2012) anser att det är viktigt för företaget att 

interaktionen uppstår. Om en negativ kommentar skulle uppstå, använder sig företaget av 

samma strategi som i butiken. Alltså att bemöta kunden med lyhördhet och respekt. Detta är 

en sund inställning för att undvika negativ word-of-mouth och negativ word-of- mouse. Då 

just dåligt hanterade reklamationsfall kan dra ner företagets rykte rejält. Några exempel på 

negativ kritik har ej uppmärksammats under observationstiden.  

 Word-of-mouth och word-of-mouse är något som indirekt påverkar delikatessbutiken. På 

Facebooksidan har de inte särskilt många delningar på sina inlägg, men däremot har ett 

flertal av deras Facebookmedlemmar taggat butikens namn i sina egna statusuppdateringar, 

vilket blir en typ av word-of-mouse, som sprids till medlemmarnas vänner. Offline har vi 

förstått att butiken påverkas starkt av word-of-mouth, då de lever på sitt rykte om den goda 

servicen och sitt specifika utbud.  

 Delikatessbutiken har vi placerat i Facebookstrategin engagemang som Waters, Burnett, 

Lamm och Lucas (2009) föreslår. Detta kan motiveras med att företaget lyckas vara delaktiga 

i diskussionerna i kommentarsfälten, de svarar på de flesta kommentarer och lyckas 

engagera företagets Facebookmedlemmar att svara på varandras kommentarer och inlägg. 

Därför går det att säga att deras Facebooksida präglas av både företag-kund och kund-

kundinteraktivitet, då både medlemmar och företaget engagerar sig i diskussioner. Det sker 

alltså mestadels tvåvägskommunikation. Delikatessbutiken använder sig av både push- och 

pullstrategin. Pushstrategin då många av deras inlägg karaktäriseras av ren 

informationsspridning, såsom nyheter i butik och recept. Pullstrategin syns då några inlägg 

börjar eller slutar som en fråga ställd till Facebookmedlemmarna, som uppmanar till 

interaktion. De använder sig även av pullstrategin då de tillåter kundinlägg, vilket öppnar 

upp för att kunder ska kunna ta för sig och komma till företaget istället för att företaget söker 

upp kunderna. Att de dessutom huserar på sociala medier, såsom Facebook, är en 

pullstrategi i sig. 

 Delikatessbutiken önskar att med hjälp av Facebooksidan ytterligare nå ut till butikens 

stammisar, men även få ut information till de som inte får företagets nyhetsbrev. Dessa 

nyhetsbrev används även för att informera om att Facebooksidan finns. I observationen av 

företagets Facebooksida framkom även det motsatta, där företagets Facebookmedlemmar 

informerades om nyhetsbrevets existens och uppmuntrades att lämna sin mailadress för att 

underlätta förmedlande av nyhetsbrev. Ett nyhetsbrev har ofta en pushstrategisk vinkel, då 

denna används främst till att sprida information framför att insamla information. De som 

inte är medlemmar på delikatessbutikens Facebooksida eller har tillgång till företagets 

nyhetsbrev, får sin information via besök i butiken. “Vi gör oss ännu bättre live”, blir 

respondent A:s (2012) svar på hur de upplever att bemötandet i butik och på företagets 

Facebooksida skiljer sig åt.  
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 I observationen framkom att tävlingar inte var något som företaget ägnat sig åt under 

observationstiden år 2010-2011. Detta förklarades i intervju med att företaget inte anser att 

tävlingar rimmar bra med deras grundtanke om hur de önskar bygga relationer. Bilder har 

företaget inte heller ägnat sig åt i någon större grad än endast tre bilder sammanlagt 

publicerats under vår observationstid, vilket respondent A (2012) gav förklaringen;  

 

Publicera bilder hör ihop med dels att vi är lite lowtech och för att 

vår tid är klart begränsad, kommer säkert att komma mer sådant 

vart efter... (Respondent A, 2012) 

5.1.3 Medlemmarnas syn 

Under andra intervjudelen ställdes tre frågor, denna gång till företagets 

Facebookmedlemmar. Av tio utvalda svarade fyra, dessa fyra representerar i detta arbete 

medlemmarnas syn på företagets Facebooksida och Facebooksidor överlag. Alla fyra var 

eniga om att anledningen till deras följande av delikatessbutikens Facebooksida var just för 

att hålla sig uppdaterad om nyheter, tips, information och verksamheten. Men en av 

respondenterna lyfter fram att det även är för att hen gillar butiken, som hen valt att vara 

medlem på Facebooksidan. En av de fyra respondenterna anser sig inte vara aktiv på sidan, 

detta trots att vi valt ut de vi ansåg varit mest aktiva under våren år 2012. De övriga tre ansåg 

sig vara aktiva, med en tydlig anknytning till interaktion, för att “man får så mycket tillbaka” 

enligt en medlemsrespondent. En annan medlemsrespondent anser sig vara aktiv för att 

kunna; ”ropa hej, tipsa, fråga saker”, ytterligare tecken på interaktion då denna respondent 

både vill dela med sig av tips och ställa frågor för att få svar vilket öppnar upp för diskussion. 

Detta leder till spridning av information även Facebookmedlemmar emellan, om detta leder 

till diskussioner kan det ytterligare leda till spridning av kunskaper och bekräftar även 

pullstrategin. Något som även framgått i observation, där till exempel frågor om hur specifika 

matlagningsingredienser kan användas ställts. Denna medlem verkar ha intresse av att inte 

bara ställa frågor utan även själv delta och ge tips, vilket skulle kunna vara svar på andra 

frågor. Detta kan komma att uppmuntra till kund-kundinteraktion. Den tredje aktiva 

medlemsrespondenten är aktiv för att personen vill “...visa att jag gillar dem!”  

 Den tredje och sista frågan som ställdes till tio av delikatessbutikens medlemmar var; vad 

hos en Facebooksida väcker ditt intresse. På denna fråga är alla fyra medlemsrespondenter 

överens om att personlig anknytning eller intresse är av betydelse. Är då sidan även aktiv, 

med intressanta/personliga/egensinniga uppdateringar och snabba svar på frågor och 

funderingar lockas dessa fyra till företags Facebooksidor, enligt intervjuerna. Samma person 

som inte ser sig speciellt aktiv, men på denna fråga är överens med övriga tre respondenter, 

ger även förslag på vad som avskräcker hen från Facebooksidor på följande sätt; 

“Slentrianmässigt framställda dito snarare avskräcker”. Detta visar på att 

delikatessbutikens personliga framtoning på Facebooksidan lockar och uppmuntrar till 

deltagande, om än inaktivt närvarande. Något som även bekräftas i observationen, då den 

visar på att både företagets och medlemmarnas diskussioner i kommentarsfälten efter inlägg 

är hög. Detta visar i sin tur på att medlemmarna producerar information i näst intill lika stor 

utsträckning som de konsumerar, i enlighet med pullstrategin. 
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5.2 Klädbutik 

Klädbutiken är lokal och säljer kläder till modemedvetna människor, till både män och 

kvinnor men främst kvinnor i åldrarna 20-65 (respondent B, 2012). Företaget driver en 

webbshop, en aktiv blogg, har en Facebooksida och är även aktiva på Twitter (respondent C, 

2012) som har anknutits till bloggen och webbshoppen. Facebooksidan startades hösten 

2009 och hade drygt 1700 medlemmar, i slutet av maj 2012. Dessutom anordnar klädbutiken 

kontinuerligt aktiviteter, såsom modevisningar och tävlingar. Företaget har mellan fem och 

sju anställda uppdelat på hel, halv och deltidsanställningar och har en halvtidtjänst som 

enbart arbetar med bloggen och Facebook (respondent B, 2012). 

5.2.1 Facebook-observation 

I denna studie genomfördes först en observation av klädbutikens Facebooksida där tävlingar, 

bilder, inlägg, kommentarer, antal gilla från både företag och Facebookmedlemmar 

räknades. I observationen framkom att klädbutiken enbart publicerat egna inlägg, alltså har 

medlemmarna inte gjort några egna inlägg. Klädbutiken har i genomsnitt, under 2010 och 

2011, gjort 10,6 inlägg per månad. Företaget har inte skrivit något större antal egna 

kommentarer, utslaget på två år är genomsnittet per månad en kommentar, medan 

medlemmarna i genomsnitt skrivit 8,6 kommentarer, vilket tyder på att interaktiviteten på 

Facebooksidan är relativt låg. Klädbutiken har gjort några gilla själva, det vill säga i 

genomsnitt 1,1 per månad under 2010 och 2011. Facebookmedlemmarna har gjort desto fler 

gilla, nämligen 409 per månad i genomsnitt under dessa två år, vilket antyder att 

medlemmarna uppmärksammat klädbutikens Facebookinlägg. 

 Det gick tydligt att utläsa att aktiviteten på klädbutikens Facebooksida har ökat markant 

sedan den startades. Störst skillnad syns mellan 2010 och 2011 då aktiviteten på alla 

observationens delar ökat i antal. År 2010 gjorde företaget i genomsnitt 8,5 inlägg per månad 

och 0,8 kommentarer i genomsnitt per månad, men det genererades inga gilla från företagets 

håll. Utöver företagets inlägg har medlemsaktiviteten varit högre än företagsaktiviteten, 2010 

gjordes i genomsnitt 2,3 medlemskommentarer och 188 gilla per månad. Det har dock inte 

genererats några inlägg av Facebooksidans medlemmar. Företaget publicerade även 5,8 

bilder samt arrangerade 1,2 tävlingar i genomsnitt per månad 2010. 
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Diagram 3. Klädbutiken år 2011 
 

År 2011 gjorde företaget 12,8 inlägg och 1.3 kommentarer i genomsnitt per månad. De hade 

dessutom kommit upp i 2,3 gilla i genomsnitt per månad. Medlemsaktiviteten har även den 

ökat under år 2011, då det utfördes 15 medlemskommmentarer och 629 gilla i genomsnitt 

per månad. En ökning som kan hänga samman med att företaget fått allt fler anhängare på 

sin Facebooksida och att företaget visat sig mer aktiva på Facebooksidan. Men liksom år 

2010 genererades inga inlägg av Facebooksidans medlemmar. Klädbutiken publicerade 27,3 

bilder och arrangerade 3,8 tävlingar i genomsnitt per månad 2011, även där har en ökning 

skett. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4. Klädbutiken år 2012 
 

Klädbutikens kommentarer har under observationstiden varit sparsamma, några fler 

medlemskommentarer har genererats år 2010 och 2011. Facebooksidans medlemmar har 

gillat aktivt hela tiden men även här syns en ökning från 2010 till 2011. Företaget har 
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publicerat många bilder i form av dagens outfit, nyheter och modevisningar, dessa har 

fyrdubblats från 2010 till 2011. Antal gilla från medlem har också ökat, vilket kan ha ett 

samband med det ökade antalet bilder. Företaget har också haft olika tävlingar på 

Facebooksidan, men även länkar till tävlingar på deras blogg. 2011 anordnades mer än 

dubbelt så många tävlingar som 2010 vilket också kan ha ett samband med den ökade 

medlemsaktiviteten 2011.  

 Den större delen av årens aktiviteter har skett under december månad, under de två år 

som varit mål för observationen. I december 2010 har 17 inlägg från företag, två 

kommentarer från medlemmar samt 1959 gilla från medlemmar publicerats. Motsvarande 

period året efter, alltså december år 2011, genererades 33 inlägg från klädbutiken, 81 

kommentarer från företagets Facebookmedlemmar samt 5871 gilla från medlemmar på 

företagets Facebooksida. När dessa siffror jämförs med övrig tid på året utläses en radikal 

ökning under årens sista månad. Det gjordes då i genomsnitt nio inlägg per månad från 

företag, 5,5 medlemskommentarer och 90 gilla från medlemmar. Dessutom var det under 

december månad företaget annonserade ut flest tävlingar, vilket kan ha ett samband med 

medlemsaktiviteten under denna månad. I en jämförelse med december 2010 och december 

2011 går det att se ökad aktivitet, från att företaget har publicerat två bilder i december 2010 

till 93 bilder i december 2011 samt haft 13 tävlingar i december 2010 och 21 tävlingar i 

december 2011. Antal medlemskommentarer har också ökat markant, från två i december 

2010 till 81 i december 2011. Lägst aktivitet överlag år 2010 skedde i juni och juli månad, 

medan den lägsta aktiviteten överlag 2011 låg i januari månad och juli månad. 

Sommarmånadernas minskade aktivitet har mest troligt med semestrar och minskat 

medlemsanvändande att göra, medan januari ofta präglas av fattigdom efter juletid, är en 

teori som finns. 

 På det stora hela visar observationen att passiviteten bland medlemmarna är ganska stor. 

Om fokus läggs på antal kommentarer är dessa väldigt få i jämförelse med antalet 

Facebookmedlemmar. Klädbutiken har många gilla, vilket däremot kan ses som en viss form 

av passivitet och anonymitet då medlemmarna inte i ord uttrycker sina åsikter, men ändå 

önskar bekräfta att de uppmärksammat inlägget. I samband med observationen noterades att 

klädbutiken har genererat väldigt många outfitbilder och länkar vidare till bloggen och 

webbshoppen. Det noterades även att företaget inte ställde några frågor till sina Facebook 

medlemmar. Det var därmed inga inlägg som uppmuntrar till interaktion, de delade enbart 

med sig av information som Facebooksidans medlemmar sedan gillar, såsom bilder och 

länkar till bloggen och webbshoppen. Observationen har även visat att bilder, men främst 

tävlingar har genererat mest medlemsaktivitet på företagets Facebooksida. 

5.2.2 Analys 

I studien genomfördes som andra moment en intervju med anställda från klädbutiken. De 

anställda hade inga särskilda tankar om Facebook som kanal innan de startade sin 

Facebooksida, utan såg det som ytterligare ett forum att synas på. De hade ingen aning om 

hur stor deras Facebooksida skulle bli. Därför ser personalen i klädbutiken Facebooksidan 

som något positivt, det behövs inte så mycket jobb för att hålla igång den och få respons 

eftersom de ändå gör allt arbete med bloggen. Klädbutiken valde att starta en Facebooksida 
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för att hänga med, för att alla har en sådan (respondent B, 2012; respondent C, 2012). De har 

blivit positivt överraskade över gensvaret på Facebooksidan trots att de inte lägger särskilt 

mycket fokus på den, enligt respondent B (2012). På frågan om de har någon särskild strategi 

kring uppdaterandet på Facebooksidan svarar de:  

 

...vi försöker uppdatera den någon gång i veckan, lägga ut nya 

bilder på vad vi har på oss, dagens outfit och sådant, och om det är 

en tävling som pågår i butiken, eller om vi har hängt om, alltså hålla 

folk uppdaterade om de inte kollar bloggen, eller om vi har några 

erbjudanden i butiken. (Respondent B, 2012) 

 

I intervjun med respondent B (2012) berättas att de har försökt avgöra hur mycket 

uppdateringar som bör göras på Facebooksidan,  

 

...Vi var ganska kritiska i början till att göra för mycket inlägg, för 

att man vill inte att det skall fungera som en reklampelare på ett 

jobbigt sätt. Men så insåg vi ju sen, att vi gör ju alldeles för lite, så 

folk såg inte ens att den var aktiv. Då började vi göra fler inlägg.... 

(Respondent B, 2012) 

 

Klädbutiken gör nu, enligt de själva, drygt ett inlägg i veckan med bilder på nyheter, dagens 

outfit, tävlingar, länkar till tävlingar och till bloggen. Vår observation visar dock att det 

gjordes i genomsnitt tre inlägg per vecka 2011. Däremot var frekvensen ca ett inlägg per 

vecka under mars och april månad 2012, minskningen av antal inlägg per vecka har därför 

kanske skett under 2012. 

 Klädbutiken passar bäst in i Facebookstrategin informationsspridning som Waters, 

Burnett, Lamm och Lucas (2009) föreslår, då det främst sker envägskommunikation och 

klädbutiken inte gjort interaktionsuppmuntrande inlägg på sin Facebooksida. I 

observationen bekräftades detta, då Facebookmedlemmarna inte gjort några egna inlägg och 

inte särskilt många kommentarer. Vid intervjun med respondent C (2012) framgick att 

företaget valt att stänga av funktionen som tillåter Facebooksidans medlemmar att göra egna 

inlägg på företagets Facebooksida, medlemmarna är således tillåtna att göra kommentarer 

under företagens inlägg. Däremot tillade respondent C (2012) att de får otroligt mycket mail 

från kunder, där de exempelvis önskar att klädbutiken tar in ett visst plagg. Innan 

klädbutiken startade sin Facebooksida upplevde de en rädsla för att misslyckas, vilket de sett 

exempel på att andra företag hade gjort. Detta är en förklaring till att klädbutiken valde att ta 

bort medlemskommentarsfunktionen (respondent C, 2012). Företagets Facebookmedlemmar 

har mestadels gillat företagets inlägg, vilket tyder på att de sett inläggen men inte haft något 

mer att tillägga. Därför ses också interaktiviteten som relativt låg. De flesta 

Facebookmedlemmarna har dock valt att vara helt passiva. Detta är också något som 

bekräftas i intervjun, de vill och eftersträvar att den främsta interaktionen sker i butiken. Vid 

intervjun blev svaret på frågan om hur viktigt de tycker att interaktion på Facebooksidan är; 
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…om kunder blir inspirerade, det är ju det som är målet, att de ska 

gå in och gilla och titta och sådär, så vi kan föra nån slags dialog på 

Facebook också. Och ha en relation gentemot våra kunder. Men jag 

tror att vi fortfarande tänker att det viktigaste är det som händer i 

butiken. (Respondent B, 2012) 

 

 Det har gjorts väldigt få kommentarer från klädbutikens Facebookmedlemmar, däremot 

har det gillats aktivt. Klädbutiken ställer inte heller några frågor till sina 

Facebookmedlemmar utan delar mest med sig av information, såsom bilder och länkar. 

Därför är det ganska givet att klädbutiken använder sig mestadels av pushstrategin vid 

informationsspridning. Å andra sidan använder de sig av sociala medier som i sig är ett 

pullstrategiverktyg, där kunden måste söka upp företag själv för att få ta del av företagets 

nyhetsflöde. Därför går det att säga att de använder sig av envägskommunikation på ett 

forum som är tänkt för tvåvägskommunikation, det vill säga interaktivitet. Men klädbutiken 

pushar enbart ut sin information utan uppmuntran till aktivitet, vilket verkar fungera som en 

bra strategi för denna klädbutik.  

 Word-of-mouth och word-of-mouse är det som klädbutiken lever främst på, både i online- 

och offlinemiljö. På Facebooksidan är det många länkar till bloggen och webbshoppen, vilket 

leder till att klädbutikens Facebookmedlemmar alltså ofta får påminnelser om att företagets 

blogg och shop uppdateras, att dessa existerar. Klädbutiken lade inte ner någon tid på att få 

sina kunder att hitta till Facebooksidan, utan deras medlemmar måste hittat dit via sina 

vänners vänner i enlighet med word-of-mouse. Även i offlinemiljö menar personalen att 

ryktet sprids via word-of-mouth,  

 

Klädbutiken har funnits ganska länge och har ett ganska 

väletablerat rykte, så det är jättemycket kunder som pratar om oss 

och som har varit i Umeå. (Respondent B, 2012) 

 

Även om företaget inte hade en Facebooksida eller blogg skulle de ändå vara framgångsrika, 

då de lever på sitt rykte samt annonserar ibland i tidningar, såsom olika modemagasin 

(respondent B, 2012). Personalen i klädbutiken använder sig själva som modeller på 

webbshoppen, bloggen och Facebook, dels för att externa modeller kostar pengar, sen blir det 

mer personligt, om de dessutom har på sig ett plagg i butik säljer det bättre,  

 

...om man försöker få så mycket förankring till butiken som möjligt 

blir det, (klädbutiken) även på webben....och det känns jätteviktigt… 

(Respondent B, 2012) 

 

Förankringen till butiken är något företaget lägger mycket krut på, då tapeten bakom kassan 

är samma som deras visitkort, bakgrunden på bloggen och omslagsbilden på Facebook. 

Annonserna i tidningarna är ofta väldigt genomtänkta, något som de försökt föra över på 

bloggen (respondent C, 2012). Detta kan vara en förklaring till att deras Facebooksida 

mestadels präglas av pushstrategin i likhet med tidningsannonser. En anställd har det 
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främsta ansvaret för uppdaterandet på både bloggen och Facebook, men alla anställda kan 

och får göra uppdateringar. Klädbutiken mäter sin aktivitet genom Facebooks verktyg, de 

kollar på det någon gång ibland, främst kollas aktiviteten för att se om det arbetet som läggs 

ner genererar något resultat. Klädbutiken vill mestadels fånga upp nya kunder med 

Facebooksidan, då de antar att stammisar redan har bra koll på dem. De är också aktiva på 

sociala medier som Twitter och har en blogg utöver sin Facebooksida, men medger att de 

måste utveckla en bättre strategi för sin Twittersida (respondent C, 2012). Företaget har fått 

extern hjälp med designen på hemsidan, bloggen och loggan på Facebook (respondent B, 

2012).  

 Som skrivits ovan från observationen inträffade den mesta aktiviteten under december 

månad både 2010 och 2011, då antal gilla från medlemmar var väldigt många fler än 

resterande månader av året. Företaget själva menar att de brukar ha en julkalender i 

december, som en tradition. I och med starten av Facebooksidan insåg de att om de har 

tävlingarna där skulle de nå ut till fler,  

 

Plus att det är enkelt, ser du en bild med något du skulle vilja ha är 

det bara att "gilla", om du får som vana att göra det varje dag, är du 

med på utlottningen om denna vara. (Respondent B, 2012) 

 

De anser också att det för dem är lättare att vara såpass aktiva under en begränsad period och 

att tävlingarna är ett beprövat koncept som medlemmarna uppskattar. I intervjun blir svaret 

på frågan om de tagit reda på vad deras Facebookmedlemmar vill ha ut av sidan; 

 

Jag tror vi bara har kört vårt race, för att vi har alltid varit så himla 

mycket just här. Allt som skett på nätet har varit lite sekundärt. Jag 

tror inte vi har undersökt så mycket på Facebook, det skulle man ju 

kunna göra, för att se hur man får fler vänner och fler likes, och fler 

som snackar om en, men det finns inte riktigt tid och ambition att 

göra det. (Respondent B, 2012) 

 

Observationen har visat att bilder, men främst tävlingar på Facebook har genererat en hel del 

medlemsaktivitet, mestadels gilla men även kommentarer. När de har lagt upp mycket nya 

outfits på Facebook har det ibland kommit in medlemmar från företagets Facebooksida och 

frågat om plaggen. Likaså om de har tävlingar i butik som utannonserats på Facebook 

(respondent B, 2012). De påstår att de inte undersökt vad som uppskattas på Facebook. 

Samtidigt verkar de ha uppmärksammat att bilder och tävlingar uppskattas, vilket bekräftats 

av kunder vid besök i butiken samt genom de gilla som genereras av kunder. De lägger till att 

de tycker butiken är det viktigaste, där lägger de ner hela hjärtat och själen, på internet blir 

det aldrig lika personligt (respondent B, 2012).  

5.2.3 Medlemmarnas syn 

I studien ställdes tre frågor till utvalda Facebookmedlemmar till klädbutiken (bilaga 5). Vi 

fick tre svar av tio utskickade. Först frågades varför kunderna är medlemmar på klädbutikens 
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Facebooksida. De flesta svarade samma sak; att de gillar klädbutikens koncept, för att hålla 

sig uppdaterade, se nyheter, ha möjligheter att vara med i tävlingar och att klädbutiken 

försöker ta in lokala designers. Detta tyder på att dessa medlemmar är nöjda med hur 

klädbutiken väljer att aktivera sig. I andra frågan undrades varför medlemmarna väljer att 

vara aktiva på Facebooksidan; de kollar nyheter och gillar outfits och tävlingar, men är 

annars inte så aktiva. Precis som framkommit i både intervju med företaget samt i 

observationen. Den tredje och sista frågan var lite mer allmänt ställd om vad som fångar 

medlemmarnas intresse på en Facebooksida. Svaren blev relativt lika, men en respondent 

svarade:  

 

...det som väcker mitt intresse på facebooksidor är om de har något  

nytt att komma med som kan hjälpa mig med mina egna intressen… 

(Medlemsrespondent, 2012). 

 

Men även att ha koll på artisters uppträdanden, nya låtar, utlottningar, specialerbjudanden 

samt nyheter och spännande evenemang verkar vara populärt. Utgångspunkten är ifrån det 

egna intresseområdet, där de ibland söker upp saker självmant, annars är det om vänner 

visar intresse, om det är någon som rekommenderar eller något som sprids fort. Detta tyder 

på att word-of-mouse är något som även medlemmar på klädbutikens Facebooksida 

uppmärksammat och ligger till grund för om de skall gilla en Facebooksida eller inte. 

5.3 Mejeriföretag 

Mejeriföretaget producerar en produkt som ses som en delikatess. Denna produkt har en 

egen avdelning och ett eget varumärke som vi fokuserat på, men kommer nämnas som 

mejeriföretaget i denna studie. Mejeriföretaget har både hemsida, webbshop och en 

Facebooksida. Företaget startade sin Facebooksida våren 2010 och hade drygt 52ooo 

medlemmar i maj år 2012. De har 480 anställda på hela företaget, samt 25 personer som 

enbart arbetar med kommunikation, varumärkesägare och produktutveckling (respondent D, 

2012). 

5.3.1 Facebook-observation 

I studien genomfördes först en observation av mejeriföretagets Facebooksida där tävlingar, 

bilder, inlägg, kommentarer, antal gilla från både företag och företagets 

Facebookmedlemmar räknades. I observationen framkom att både medlemmar och 

mejeriföretaget gör inlägg. Under 2010 och 2011 gjordes i genomsnitt 9,5 inlägg av företaget 

per månad och 5 inlägg av medlemmar per månad. Aktiviteten på Facebooksidan var relativt 

hög, i alla fall bland Facebookmedlemmarna, då de gjort i genomsnitt 364 kommentarer och 

1972 gilla i genomsnitt per månad under 2010 och 2011 (diagram 5 & 6; bilaga 3). Desto 

mindre aktivitet var det från mejeriföretaget, då de publicerade 1.9 kommentarer och 0.2 

gilla i genomsnitt per månad under perioden för observation (bilaga 3). Den främsta 

interaktionen skedde Facebooksidans medlemmar emellan, företaget gick in och agerade 

först när någon specifik fråga ställts till företaget eller när en negativ kommentar uppstått. De 

hade några få tävlingar, mestadels i början av deras tid på Facebook, samt ytterst få bilder, i 
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genomsnitt 1,5 per år. Detta då företaget näst intill inte direktpublicerade några bilder, utan 

länkade desto oftare till företagets hemsida där bilder publicerades. Sedan lade en del 

Facebookvänner upp egna bilder och länkade till mejeriföretaget. 

 Aktiviteten på mejeriföretagets Facebooksida har inte ökat speciellt mycket under tiden 

för denna studies observation (diagram 5 & 6; bilaga 3). År 2010 gjorde företaget i 

genomsnitt per månad 9,4 inlägg, 1,5 kommentar samt 0,1 gilla. Medlemsaktiviteten har i 

genomsnitt per månad 2010 genererat 4,8 inlägg, 545 kommentarer och 2269 gilla. 

Företaget har publicerat få bilder, år 2010 publicerade företaget 0,2 bilder i genomsnitt per 

månad. Tävlingar anordnades i genomsnitt 1,2 gånger per månad 2010 (diagram 5). 
 

 
Diagram 5. Mejeriprodukt år 2010 
 

År 2011 gjorde företaget i genomsnitt per månad 9,6 inlägg, 2 kommentarer och 0,3 gilla. 

Medan Facebooksidans medlemmar, under 2011, genererade 4,6 inlägg, 228 kommentarer 

och 1746 gilla. Lika många bilder publicerades i genomsnitt 2010 som år 2011, det vill säga 

0,2. Däremot utfördes inga tävlingar, vilket kan ha ett samband med det sjunkande antalet 

medlemskommentarer och gilla från Facebooksidans medlemmar  

(diagram 6). 
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Diagram 6. Mejeriprodukt år 2011 
 

Den största skillnaden är att de år 2010 publicerade 11 inlägg som syftade till tävlingar 

medan de inte anordnade någon tävling år 2011. Mest troligt följer medlemskommentarer 

och gilla från medlem detta mönster, då tävlingar ofta genererar stor medlemsaktivitet. 

Medlemsinläggen är relativt lika under både 2010 och 2011, det är dessutom inget företaget 

kan påverka. Därför är det otroligt att det blivit såpass lika de båda åren då 

Facebookmedlemmarna ökat i antal kontinuerligt. Mejeriföretaget har gjort ungefär lika 

många inlägg per månad år 2010 som år 2011, det bör dock tilläggas att fördelningen ser 

ganska ojämn ut per månad (diagram 5, diagram 6). Desto mindre aktivitet har det varit från 

företaget utöver deras inlägg och den största interaktiviteten har skett medlemmar emellan. 

 Störst aktivitet har genererats av Facebooksidans medlemmar, då under augusti och 

september 2010 (diagram 5) samt december 2011 (diagram 6). I augusti 2010 gjordes 1321 

kommentarer av Facebooksidans medlemmar och i september samma år 1731 

medlemskommentarer. I jämförelse med genomsnittet som ligger på 265 

medlemskommentarer resterande månader av 2010. Facebooksidans medlemmars gilla visar 

inte lika stora kontraster under dessa månader även om antal gilla stigit i augusti. Antal gilla 

från medlemmar var 4332 i jämförelse med genomsnittet 2013 gilla från medlemmar 

resterande månader av år 2010. I december 2011 utmärker inte sig medlemskommentarerna 

nämnvärt medan antalet gilla från företagets Facebookmedlemmar nådde 3855 till antalet. 

Under resterande månader år 2011 gjordes 1554 gilla från medlemmar. Detta hänger 

förmodligen samman med ett inlägg från december 2011 som kan ha varit en tävling, där 

vinsten varit mejeriprodukten. Ofta ställer företaget frågor till sina Facebookmedlemmar som 

uppmanar till interaktivitet, i stil med: 

 

Hur firar du Valborg nästa vecka? Har du några tips på en härlig 

Valborgsmeny? (Företagets Facebooksida) 
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De länkar även ofta till sin hemsida, där tips på recept ges samt att majoriteten av alla bilder 

på Facebooksidan är från länkar till hemsidan. Deras Facebookmedlemmar delar ofta med 

sig av företagets inlägg till sina vänner, det vill säga sprider informationen vidare. 

5.3.2 Analys 

Efter observationen gjordes en intervju med företagets Facebookansvarig. I intervjun 

framkom att de har tydliga strategier kring sin aktivitet på Facebook. Anledning till att de 

startade en Facebooksida var för att kommunikationen svänger mer mot sociala medier och 

att företaget kommunicerar inom de flesta kanaler, enligt respondent D (2012). Företaget 

ville komma åt att prata om mat, matlagning och inspiration. Facebooksidans medlemmar 

vill påminnas ofta, veta mer om produkten och ser förhoppningsvis produkten som en av sina 

vänner, framhåller respondent D (2012). De hade aldrig kunnat föreställa sig att 

Facebooksidan skulle bli så stor med såpass många medlemmar och det tyder på att de säger 

det deras konsumenter vill höra, vilket också framgår i observationen, där 

medlemsaktiviteten är väldigt hög (diagram 5 och 6). Men innan företaget startade 

Facebooksidan fanns en viss rädsla att mejeriföretaget skulle uppfattas som oseriöst, 

åtminstone en sund skepticism. 

 

...att det språkligt skall vara på en tillgänglig nivå, att budskapet 

också skall vara så att man vill läsa mer och gilla det eller att man 

kan ta till sig det lite snabbt… (Respondent D, 2012) 

 

De diskussioner företaget hade innan lanserandet av Facebooksidan, gick i toner om hur de 

språkligt och innehållsmässigt närmar sig sina konsumenter med relevant information utan 

att äventyra varumärket. Därför genomfördes ett flertal analyser, där företaget bland annat 

tittade på hur andra företag gått till väga och kommunicerade med sina kunder, enligt 

respondent D (2012). Samma respondent framlyfter även att det är roligt när en dialog 

kommer igång och att grundtanken med Facebooksidan är att kunna kommunicera och 

inspirera.  

 Mejeriföretaget gör årligen en planering över företagets Facebooksida, vilken de sedan 

följer upp en gång per månad. De är noggranna med att övervaka sin Facebooksida, där inte 

bara aktiviteten mäts, utan även vad som sägs. I observationen framkom att de ofta ställer 

frågor till sina Facebookmedlemmar, detta görs för att få ut vad konsumenterna helst vill läsa 

om, vad som är önskvärt. Att vara lyhörd för vad de tycker och tänker. Informationen som de 

får används senare i kommande års strategiarbete med Facebook. De har också bra koll på 

omvärlden, vad som skrivs och sägs om varumärket genom andra kanaler. Sådan information 

plockas ibland in på Facebooksidan för att visa på att andra pratar om produkten och att det 

sker aktiviteter runt omkring som kan vara aktuella (respondent D, 2012). Mejeriföretaget är 

också noggranna med att inte publicera för många inlägg på sin Facebooksida, då det kan 

uppfattas som en spam-verksamhet. Därför försöker de ha ett jämnt antal inlägg, men också 

skapa plats för omvärldens aktualiteter. Respondent D (2012) berättar också att de vill vara 

transparenta och inte dölja eller ta bort kommentarer, utan svara på kommentarerna i det 

offentliga rummet. Observationen visar att företagets kommentarer inte varit särskilt många, 
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de har dock oftast svarat om någon har ställt en fråga eller uttrycker sig negativt, om inte en 

annan medlem hunnit först och svarat på ställd fråga. Detta bekräftas i intervjun, de har valt 

att bara kommentera frågor och funderingar. När däremot en av företagets 

Facebookmedlemmar svarar på frågor leder det till en kund-kundinteraktion. 

 I de Facebookstrategier som Waters, Burnett, Lamm och Lucas (2009) föreslår, passar 

mejeriföretaget bäst in i kategorin engagemang. Därför att de väljer att engagera sina 

Facebookmedlemmar med frågor och tävlingar där de också låter sina medlemmar interagera 

med varandra i en kund-kund kollaborativ anda. En anledning till att de har såpass stort 

medlemsengagemang kan vara att de ställer mycket frågor samt låter medlemmarna göra 

egna inlägg på Facebooksidan, vilket framkom i observationen. Företaget använder sig av 

både push- och pullstrategin för sin informationsspridning, där både envägskommunikation 

och tvåvägskommunikation sker. Detta bygger egentligen på hur företaget väljer att skriva 

sina inlägg. Då de skriver frågor uppmuntrar de till tvåvägskommunikation, dessutom 

använder de sig av pullstrategin då de tillåter inlägg från Facebooksidans medlemmar vilket i 

sin tur leder till att sidans medlemmar kan ta för sig och komma till företaget istället för att 

företaget kommer till dem. Envägskommunikation främjas när företaget länkar till sin 

hemsida eller lägger ut recept, de pushar ut information. Även om dessa inlägg också kan 

starta en konversation mellan Facebookmedlemmar kring det aktuella ämnet, kund-

kundinteraktion. 

 Word-of-mouth och word-of-mouse är något som mejeriföretaget använder sig av, de 

hoppas och önskar att deras Facebookmedlemmar sprider information och recept till sina 

Facebookvänner. 

 

...vi är väldigt glada om man vill hylla vårt varumärke på det sättet 

att man faktiskt lyfter det till sina nära och kära... (Respondent D, 

2012) 

 

I observationen noterades att medlemsaktiviteten var högre i augusti och september 2010. 

När vi frågat vår respondent D (2012) om detta blir svaret att denna typ av mejeriprodukt 

förknippas med olika maträtter som äts och skördas under augusti och september, såsom 

svamp, kräftor och surströmming. Därför får produkten ofta extra mycket uppmärksamhet 

under dessa månader. I observationen syntes också att enbart ett fåtal bilder publicerats 

(bilaga 3). Vår respondents svar på detta är att det är såpass tid- och resurskrävande 

eftersom det handlar om matbilder, men är något som kan bli en prioritering i framtiden. 

Företaget använder hemsidan i ett annat syfte än Facebooksidan, där blir det mer fakta kring 

företaget, lättare att orientera sig bland recept och hitta inspiration, där sker en annan typ av 

kommunikation, mestadels envägskommunikation. I framtiden hoppas mejeriföretaget på 

mer interaktion med sina kunder samt fler Facebookmedlemmar. Men företaget vill också ha 

andra diskussioner, mer förankrat till nutid och inte bara om produkten i sig. Samtidigt som 

de inte önskar att ha Facebookmedlemmar som väljer att inte se deras nyhetsflöde, det ger 

ingenting (respondent D, 2012). 
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5.3.3 Medlemmarnas syn 

Som tredje datainsamlingsmetod i studien valdes att ställa frågor till företagets mest aktiva 

Facebookmedlemmar. Vi fick två svar av de tio intervjuformulär som skickades ut. Först 

frågades varför kunderna är medlemmar på mejeriföretagets Facebooksida, varpå den ena 

respondenten svarade att det var för att få tips på nya recept, vilket även går att utläsa i 

observationen att företaget kontinuerligt uppdaterar. I andra frågan undrades varför 

medlemmarna väljer att vara aktiva på Facebooksidan, svaret blev att de vill sprida den goda 

produkten vidare så fler kan få ta del av den, i enlighet med word-of-mouse teorin. Den tredje 

och sista frågan var mer allmänt ställd om vad som fångar medlemmarnas intresse på en 

Facebooksida, där svaret blev att de ville ha mer information och fler kontakter. 

5.4 Jämförande analys 

Denna studie har haft för avsikt att undersöka hur lokala företag använt Facebook som ett 

informatonsspridningsverktyg samt om och hur de använt Facebook som en 

kommunikationskanal. De tre företag vi valt att studera använder olika strategier där 

informationsspridning och interaktivitet har prioriterats i varierad grad. 

 Inlägg som företagen gjort präglas ofta av ett informationsspridningssyfte, detta är något 

som alla tre företag i studien har gemensamt. Dessutom används kommentarsfälten i vissa 

fall till informationsspridning. Klädbutiken använder främst Facebook som en 

informationskanal, där nyheter och bilder framförallt presenteras i företagsinlägg, de ger 

ytterst sällan information via kommentarsfälten. Mejeriföretaget använder Facebook som en 

informationskanal där de publicerar exempelvis inspiration och länkar till recept. När frågor 

från medlemmar inkommer svarar de oftast och ger information via kommentarsfälten. 

Delikatessbutiken använder sig av informationsspridning då de informerar om vad de fått in i 

butik, samt sittningar de anordnar. Information sprids även via kommentarsfälten, dels via 

svar på frågor, men ganska ofta ger även delikatessbutiken ut information på medlemmars 

inlägg och kommentarer som inte formulerats som en fråga. 

 Interaktivitet präglar alla företag i studien mer eller mindre. Klädbutiken är de som 

tillgodoser interaktivitet minst, främst för att de valt att stänga av funktionen för 

medlemskommentarer. Men också för att inläggen de publicerar inte är 

interaktionsuppmuntrande utan enbart pushas ut. Interaktivitet sker på klädbutikens 

Facebooksida i form av kommentarer på företagens inlägg, ofta i tävlingar samt på de outfits 

som publiceras. Mejeriföretaget uppmuntrar till interaktivitet i och med att de tillåter 

medlemskommentarer samt ställer interaktionsuppmuntrande inlägg i form av frågor. 

Däremot håller mejeriföretaget inte igång diskussioner i kommentarsfälten, utan det kommer 

ofta av sig själv medlemmar emellan, då uppstår en kund-kundinteraktivitet. 

Delikatessbutiken är det företag som tillgodoser interaktivitet bäst av de tre företagen i 

studien. De uppmuntrar sällan till interaktion i sina inlägg, däremot sker interaktionen i 

kommentarsfälten, under både medlemsinlägg och företagsinlägg. Delikatessbutiken svarar 

mer än gärna på kommentarer och uppmuntrar därigenom till interaktivitet. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer en diskussion föras kring analys, datainsamling och 

resultat vi redogjort för i föregående kaptitel. Detta kommer  att kopplas till de 

ramverk, teorier och övriga strategier som presenterats i kapitel fyra.  

6.1 Strategier och teorier 

I analysen har företagen, var och ett, analyserats utifrån de tre Facebookstrategierna Waters, 

Burnett, Lamm och Lucas (2009) presenterar. De tre strategierna är offentliggörande, 

informationsspridning och engagemang. Analys gjordes också utifrån push- och 

pullstrategin, samt begrepp som företag-kund interaktivitet och kund-kundinteraktivitet. 

Teorierna word-of-mouth och word-of-mouse som använts på alla tre företag föll inom kund-

kundinteraktivitet. Ingen av företagen i studien passade in i strategin offentliggörande. Detta 

var ett medvetet val eftersom företag som ej är aktiva på Facebook inte passade in i vår 

uttagningsprofil. Informationsspridning och engagemang var de strategier som applicerades 

på de företag som ingick i vår studie. Klädbutiken anammar strategin 

informationsspridning, medan delikatessbutiken och mejeriföretaget använder sig av 

strategin engagemang. Anledning till denna indelning är att klädbutiken inte engagerar 

medlemmar utan pushar till största del ut information, vilket överensstämmer med strategin 

informationsspridning. Delikatessbutiken och mejeriföretaget engagerar sina 

Facebookmedlemmar och en interaktivitet uppstår på deras Facebooksida, i enlighet med 

strategin engagemang. 

 Ramverket med Facebookstrategierna offentliggörande, informationsspridning och 

engagemang som Waters, Burnett, Lamm och Lucas (2009) beskriver har hjälpt oss att mäta 

informationsspridning och interaktivitet på respektive företags Facebooksida. Det är ett 

ramverk som är lätt att applicera för att avgöra om ett företag enbart sprider information 

eller också väljer att ha dialoger med sina medlemmar. Studien startades med en 

kartläggning och observation av respektive företags Facebooksida. Därefter upprättades 

allmänna intervjufrågor utefter observationerna och den insamlade datan underlättade 

appliceringen av Facebookstrategierna på berörda företag. Då fanns tillräckligt med 

information för att avgöra vilken Facebookstrategi de respektive företagen befinner sig inom 

de kriterier Waters, Burnett, Lamm och Lucas (2009) beskriver. Dessa Facebookstrategier är 

av olika grad där företag när de anammar strategi väljer  hur aktiva de skall vara på 

Facebook. Offentliggörande kräver minst resurser då Facebooksidan enbart är uppdaterad 

med information om företaget, vilket gör att företaget enbart behöver besöka sidan när 

informationen skall ändras. Informationsspridning kräver mer, då ett företag med denna 

strategi bör uppdatera med exempelvis nyheter, bilder och pressreleaser. Det är upp till 

företaget med denna strategi att besöka Facebook när de behöver uppdatera sin 

Facebooksida, i enlighet med pushstrategin behöver de inte besöka Facebook för att lyssna 

till sina medlemmar utan bara pusha ut information. Strategin Engagemang kräver mer 

resurser eftersom företaget måste kunna svara sina Facebookmedlemmar och interagera med 

dem. De måste gå in kontinuerligt för att se om någon har en fråga eller fundering och inte 

dröja för länge med ett svar, då företagets trovärdighet riskerar att sjunka. En aktivitet och 
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interaktion som går att likställa med pullstrategin, där kunden själv valt att söka upp 

företaget och i sin tur ställa frågor. Detta leder till att företagen förväntas interagera med sina 

medlemmar.  

 Även om de undersökta företagen har delats in i dessa olika Facebookstrategier är det 

omöjligt att säga hur mycket tid respektive företag lägger ner på sina Facebooksidor. Utifrån 

observationen (diagram 3 och 4) går det att se att klädbutiken som vi delade in i strategin 

informationsspridning, publicerat många bilder samt anordnat ett större antal tävlingar, 

vilket mest troligt kräver en del resurser. Samtidigt har delikatessbutiken och 

mejeriföretaget, som delades in i strategin engagemang knappt publicerat några bilder eller 

anordnat några tävlingar under tiden för vår observation (diagram 1, 2, 5 och 6). Å andra 

sidan lägger de företagen i strategin engagemang ner mer tid på interaktivitet och att hålla 

igång en dialog med sina medlemmar. Det går dock inte att avgöra hur mycket 

tankeverksamhet som krävs bakom varje inlägg för vardera företag oavsett om de anammar 

strategin informationsspridning eller engagemang. Det kan vara så att alla företag lägger 

ner lika mycket tid och resurser på sina Facebooksidor. Eller att den som ser ut att ha lägst 

aktivitet lägger ner mer tid och resurser än den som har högst aktivitet. Mejeriföretaget har 

ett helt team som arbetar med sociala medier och andra marknadsfrågor (respondent D, 

2012), medan klädbutiken har en anställd på 50 % som arbetar med bloggen och Facebook 

(respondent B, 2012). På delikatessbutiken har däremot de två ägarna ansvaret för 

Facebooksidan (respondent A, 2012). Även om delikatessbutiken och mejeriföretaget delats 

in i en mer resurskrävande Facebookstrategi än klädbutiken är det inte säkert att de lägger 

ner mer tid på sin Facebooksida, det beror helt på vad företagen väljer att göra med den. 

Flera av våra respondenter framhåller även att en avvägning måste ske mellan tid, resurser 

och ekonomi (respondent A, 2012; respondent C, 2012; respondent D, 2012). Det kostar 

pengar att konstant bevaka Facebooksidan, eftersom de anställda har andra sysslor de måste 

göra på arbetstid. 

 Word-of-mouth och word-of-mouse har vi sett som en slags kund-kundinteraktion, men 

även information som sprids via kunderna och inte från företaget till kunderna. Alla tre 

företagen lever på en positiv word-of-mouth offline och främjas även mer eller mindre av en 

positiv word-of-mouse online. Att företags egna Facebookmedlemmar sprider information 

om företaget via Facebook och webben är ett positivt sätt att nå ut till nya kunder, samt att 

redan från början delge kunder information om vad företaget gör, vad de har att erbjuda och 

vad kunden kan förvänta sig av företaget. I denna studie valdes tre företag som har goda 

rykten. Men vi har funderat på hur det hade sett ut på företagens Facebooksidor om de hade 

haft negativ word-of-mouth redan innan de etablerade sig på Facebook. Om varumärket hade 

kunnat stärkas eller blivit ännu svagare, om möjligheten finns att vända negativ word-of-

mouth till en positiv word-of-mouse. En vändning kallad Service recovery paradox (Magnini, 

Ford, Markowski & Honeycutt, 2007). Enligt respondent C (2012) har klädbutiken sett 

många exempel på företag som misslyckats på Facebook, därav deras lite försiktiga strategi 

utan möjlighet till medlemskommentarer. Det framgick aldrig om de dåliga exempel de sett 

var företag med redan negativ word-of-mouth eller positiv word-of-mouth. Det verkar dock 

vara en utmaning att lyckas på sociala medier oavsett, vilket även andra respondenter i denna 

studie varit inne på. Mest troligt är sociala medier en stor utmaning för företag med negativ 
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word-of-mouth, då spridningen av word-of-mouse online kan gå mycket fortare än word-of-

mouth offline och spridas som en löpeld. Därför kan ett kriterium för att lyckas med sitt 

företags etablering på Facebook vara att redan ha ett bra rykte offline. 

6.2 För- och nackdelar 

Det är svårt att se för- och nackdelar i de strategier och tillvägagångssätt dessa företag använt 

sig av, då det inte finns någon data på hur respektive företag hade lyckats eller misslyckats 

om de använt sig av andra strategier. Vi har sällan sett klagomål eller negativa kommentarer 

på någon av företagens Facebooksidor. Vad som däremot verkar gå hem hos respektive 

företag går att utvinna ur de kommentarer och gilla som Facebookmedlemmar gjort. 

Klädbutikens bilder och tävlingar verkar vara uppskattade, vilket går att dra paralleller till de 

kommentarer och gilla som genererats av företagets Facebookmedlemmar (bilaga 2). På 

mejeriföretagets Facebooksida verkar inspiration och recept vara uppskattat, vilket också går 

att se utifrån kommentarer och gilla medlemmar utfört (bilaga 3). Delikatessbutiken verkar 

vara mest uppskattat för sin personliga framtoning och kunskap, där de flesta inlägg riktar 

sig till stammisar hos butiken. Företagen i studien har alla olika delar som främst uppskattas 

av deras medlemmar, vilket försvårar kopplingen till det valda ramverket (Waters, Burnett, 

Lamm & Lucas, 2009) vi framfört i denna studie som föreslår olika grader av aktivitet på 

Facebook.  

 Det är även svårt att se för- och nackdelar med strategierna informationsspridning och 

engagemang, då både informationsspridningen och engagemanget verkar vara uppskattat 

hos medlemmarna. Delikatessbutikens fördelar är att de riktar sig mot sina stammisar, vilka 

de ofta också träffar i butik. Att därför försöka överföra sin personliga och positiva 

framtoning i butiken till Facebooksidan verkar vara en framgångsrik strategi. Mejeriföretaget 

frågar ofta sina Facebookmedlemmar frågor, i stil med; Hur firar du Valborg nästa vecka? 

Har du några tips på en härlig Valborgsmeny?” (företagets Facebooksida). Dessa frågor är 

ofta väl besvarade av medlemmarna och denna strategi anammas för att se vad 

medlemmarna helst vill se på Facebooksidan, vilket ger fördelar för företaget att veta för att 

ge medlemmarna det de vill ha på Facebooksidan. Klädbutiken lyfter fram att när de valde 

bort inläggsfunktionen för medlemmar var de medvetna om att det kunde vara en nackdel då 

många gärna vill vara med och skriva på Facebook (respondent C, 2012). Det som var 

fördelen för dem var att mindre resurser krävdes och de såg det som ett säkrare recept på 

framgång för Facebooksidan. 

 I denna studie har en del risker påvisats med att anamma olika tillvägagångssätt. Bland 

annat med att vara för aktiva, för lite aktiva, att vara interaktiva men även att synas på 

Facebook överhuvudtaget. Delikatessbutiken är de som uttrycker minst rädsla med att 

befinna sig på Facebook, även om de innan de startade sin Facebooksida hade tankar om att 

den var lite för kommersiell och opersonlig (respondent A, 2012). Mejeriföretaget var 

skeptiska mot att starta en Facebooksida för att de inte ville äventyra sitt varumärke och 

produktens goda rykte (respondent D, 2012). Klädbutiken anser att det är svårt att bli något 

unikt på Facebook, med dess design och layout som alla har, det går inte att bestämma 

utseendet själv mer än några applikationer. Därför blir man lätt en i mängden (respondent C, 

2012). Både klädbutiken och mejeriföretaget menar att det finns en avvägning att göra 
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mellan att publicera för många och för få inlägg på sina Facebooksidor (respondent B, 2012; 

respondent D, 2012). Publiceras för många inlägg är risken att Facebooksidan ses som en 

reklampelare, en spam-verksamhet. Samtidigt kan för få publicerade inlägg ge sken om att 

sidan inte är aktiv, vilket går att tolka som ett oengagemang hos företaget. Mejeriföretaget 

menar att dialogen och kommunikationen kring inspiration och mat är något de eftersträvar 

på sin Facebooksida (respondent D, 2012) medan klädbutiken har varit skeptiska mot att 

blanda in för mycket interaktivitet då de sett andra företag som misslyckats med sina 

Facebooksidor. De har haft en rädsla för att blanda in för många komponenter och gått 

varsamt fram. Delikatessbutiken anser att interaktiviteten är en av de anledningar till varför 

de har Facebook, för att kunna kommunicera med stammisar, informera om aktiviteter samt 

sena avbokningar. Det är ingen som uttrycker sin rädsla för att Facebooks användaraktivitet 

skulle minska, vilket skulle kunna leda till att Facebook lades ner, likt LunarStorm som vi 

beskrivit tidigare. Detta är en risk som skulle kunna medföra att informationsspridning och 

interaktivitet på webben försvann för företagen, om de inte planerar att bli aktiva på andra 

sociala medier.  

 I den intervju som genomförts med respektive Facebookmedlemmar ställdes som sista 

fråga; Vad väcker ditt intresse, på Facebooksidor? Svaren har varit ganska lika, från en av 

klädbutikens medlemmar fick vi som svar, “saker jag själv gillar, utgångspunkten är ju 

alltid ifrån sitt eget intresseområde. Där man ibland söker upp saker självmant...” Detta 

betonar hur sociala medier som Facebook fungerar i enlighet med pullstrategin. Vidare har 

en annan medlemsrespondent hos klädbutiken svarat att de får upp intresset för 

Facebooksidor om vänner visar intresse, om någon rekommenderar eller om något sprids 

fort. Precis som kund-kund informationsspridning i enlighet med word-of-mouse. Hos 

delikatessbutikens medlemmar har svaren sett lite annorlunda ut, där har en respondent 

svarat att det måste vara något som intresserar en, likt svaret på klädbutiken. Två andra 

respondenter på delikatessbutiken menar att det personliga bemötandet fångar deras 

intresse på Facebooksidor. Medan en fjärde respondent menar att Facebooksidor som delar 

med sig av tips inom de intresseområden man har alltid är kul att ha koll på, överförbart till 

både push- och pullstrategin. Då tips pushas (pushstrategin) ut på sidan samtidigt som 

respondenten har sökt upp Facebooksidan själv (pullstrategin). Mejeriföretagets medlemmar 

gav inte speciellt utförliga svar samtidigt som svarsfrekvensen var låg, men en respondent 

menar att det är intresset som avgör om hen besöker en Facebooksida, också det i enlighet 

med pullstrategin. 
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7. Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att analysera hur företag använder sig av 

Facebook för att interagera med sina kunder och sprida information. I följande 

avsnitt kommer studiens frågeställning att besvaras, utifrån slutsatser som 

framkommit efter att analysen ställts mot valda ramverk, strategier och 

begrepp.  

I denna studie har vi sett tre olika företag och deras strategier på hur företag väljer att 

använda Facebook som verktyg för att gynna sina företag. Det finns oli ka sätt att jobba 

med Facebook på samma sätt som det finns olika sätt att driva ett företag. Den litteratur vi 

tagit del av lyfter ofta fram vikten av att ha en strategi för att lyckas på Facebook. Det finns 

även gott om tips och trix i litteratur om hur ett företag skall göra för att lyckas på Facebook. 

Men vårt resultat pekar mot att en tydlig anpassning till företaget och en mänsklig faktor är 

att föredra för att en Facebooksatsning skall kunna genomföras. 

 Enligt studien läggs mest tid och energi från företagen på att sprida information, men 

också bygga någon form av relation till sina Facebookmedlemmar/kunder. Dagens sociala 

medier består av mycket informationsspridning, vilket våra studerade företag alla ger en bild 

av. Interaktion eftersträvas dock inte i lika hög grad som informationsspridning. Klädbutiken 

har valt att stänga av inläggsfunktionen för kunder för att de lättare skall kunna ha koll på sin 

Facebooksida. Delikatessbutiken och mejeriföretaget främjar både företag-kund och kund-

kundinteraktion, som uppmuntras i dagens webb 2.0, där Facebook är ett bra verktyg att 

använda detta. Mejeriföretaget har valt att medvetet inte delta till någon större grad i 

Facebooksidans kommentarsfält, då de önskar en kund-kundinteraktion där företagets 

Facebookmedlemmar driver diskussionerna framåt i kommentarsfälten. Interaktion är något 

som uppmuntras av mejeriföretaget genom att ställa frågor i inlägg. Delikatessbutiken deltar 

aktivt i inlägg såväl som i kommentarsfälten och främjar en företag-kundinteraktion. 

 Resultatet av intervjuer, observationer och litteraturgranskning visar på att det finns en 

skepticism över att som företag finnas på Facebook. En rädsla för att misslyckas, vilket skulle 

kunna skada företagets redan uppbyggda goda rykte. Däremot framkommer ingen oro för 

Facebooks framtid, risken att Facebook läggs ner och vad som då händer med all interaktion 

och den informationskanal som företaget byggt upp. Det finns även en risk med att inte 

finnas på Facebook, en risk som många företag är medvetna om. Interaktion och 

informationsspridning är huvudsakliga anledningar till att företagen i denna studie befinner 

sig på Facebook. Lägger företaget sitt fokus på interaktion i utformandet av sin Facebooksida 

uppmuntras medlemmarna till interaktion både sig emellan och mellan medlemmar och 

företag. Det finns risker med detta, då medlemmars åsikter lätt sprids på internet och ett 

negativt inlägg, som inte bemöts snabbt och genomtänkt av företaget kan ha stor inverkan på 

ett företags rykte. Ett sätt att hantera detta är att stänga av inläggsfunktionen, något som kan 

leda till att Facebook som ett interagerande verktyg, används i webb 1.0 sammanhang 

framför ett webb 2.0, vilket verktyget egentligen uppmuntrar till. 
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Det finns en ekonomisk aspekt också, då det å ena sidan är gratis att starta en Facebooksida 

och en användare till företag. Å andra sidan behöver företag göra en investering i tid och 

resurser. Ju mer ett företag visar engagemang på sin Facebooksida, desto högre kostnader får 

detta. Det tar tid att exempelvis skriva inlägg, svara på frågor, formulera 

informationsinhämtande frågor, ta bilder för att sedan publicera dessa och planera tävlingar. 

Att finna en balans mellan hur företaget skall framställas på Facebook och företagets resurser 

är en bakomliggande kostnad som företag bör ta med i beräkningen vid start av sin 

Facebooksida. En dåligt skött Facebooksida är sämre för ett företags rykte än en icke 

existerande Facebooksida. 

 Facebookmedlemmar till de företag som deltagit i denna studie verkar uppskatta det 

respektive företag tillhandahåller på sina Facebooksidor. Vår teori är att medlemmarna inte 

ifrågasätter företagens sätt att hantera sina Facebooksidor, utan antar att företagen vet bäst 

och väljer en strategi som bäst överensstämmer med företagets mål, även om denna strategi 

inte är planerad och uttalad. 

 Även om ett företag inte uttalat har någon Facebookstrategi, finns det ändå oftast en 

grundtanke bakom hur de använder Facebook. Något som vi sett i denna studie ofta 

överensstämmer med företagets övergripande företagstrategi. Facebooksidor representerar 

en person eller ett företag, därmed bör Facebooksidan spegla företagets affärsstrategi, mål 

och stil för att skapa en miljö som företagets kunder trivs och känner igen sig i. Detta kan 

leda till att kunder som endast tidigare besökt ett företags hemsida, känner igen sig när de 

besöker företagets butik. Alla företagen i studien har aktiviteter och inlägg som återkommer 

kontinuerligt på sina Facebooksidor. Klädbutiken har bilder på nyheter och dagens outfit, 

mejeriföretaget har frågor, recept och inspiration, medan delikatessbutiken pratar om 

nyheter och sina olika sittningar. Dessa kontinuerliga aktiviteter kan ses som strategier och 

ett uppfyllande av att företaget och dess affärsstrategi återspeglas på Facebooksidan. Detta är 

fallet för de tre företag som undersökts i studien. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Tabell 2 

Data över delikatessbutikens Facebooksida år 2010 

Tabell 3 

Data över delikatessbutikens Facebooksida år 2011 
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Bilaga 2 

Tabell 4 

Data över klädbutikens Facebooksida år 2010 

Tabell 5 

Data över klädbutikens Facebooksida år 2011 
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Bilaga 3 

Tabell 6 

Data över mejeriproduktens Facebooksida år 2010 

Tabell 7 

Data över mejeriproduktens Facebooksida år 2011 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor 
 Om företaget 

o När startades företaget? 
o Hur många anställda har företaget? 
o Vilka är företagets huvudsaliga målgrupp? 
o Vad är företagets huvudsakliga mål/motto? 

 Företagets användande av Facebook? 
o Varför valde ni att starta en Facebooksida? 
o Vad hade ni för tankar om Facebook som kanal innan ni startade? 
o Vad är er grundtanke med att ha en Facebooksida? 
o Följer ni någon särskild strateg? I så fall vad för någon? Om inte hur tänker ni 

kring era uppdateringar, vad vill ni få ut? Hur visar detta sig i inläggen? 

 Publiceringsansvar 
o Vem bär ansvaret för uppdateringar på Facebooksidan? 
o Hur ni någon strategi runt uppdaterande? När? Hur? Samtalston? Tydlig 

planering eller sporadiskt? 
o Ligger er fokusering på ”stammisar eller fånga upp nya kunder? 
o Har ni upplevt någon stress eller andra känslor runt erat Facebookande i 

företaget? 
o Är er personal delaktig ”privat” på er Facebooksida? 
o För de i så fall företaget talan eller agerar dom som vilken privatperson som 

helst? 
o Har ni tagit reda på vad er målgrupp vill få ut av er Faceboksida eller har ni 

utformat den efter eget trycke? 

 Kunder 
o Har ni fått någon respons från kunder ang. Facebooksidan offline? 
o Hur ni era kunder att hitta till Facebooksidan? 
o Upplever ni att erat bemötande mot kunder online och offline skiljer sig åt? 
o Hur ställer ni er till negativa kommentarer från kunder, om sådana dyker upp 

på Facebook? 
o Hur viktig är interaktionen med kunder för er? 
o Sker interaktion medstadels online eller vi kundernas fysiska besök hos er? 
o Mäter ni aktiveten på er Fecebooksida (Facebook Insights)? I så fal hur och 

varför? 
o Hur når ni de kunder som inte är medlemmar på Facebook? 

 Andra medier 
o Är företaget aktiva på några andra sociala medier? I så fall vilka? 
o Har ni med dessa ett annat syfte jämför med syftet med eran Facebooksida? 
o Har ni tagit till någon extern hjälp vid användanet/skapandet av Facebooksida 

eller andra sociala medier? 

 Framtiden 
o Vad har ni för framtidsplaner med företaget? 
o Vad har ni för framtidstankar runt er Facebooksida? 

 Slutligen 
o Är det okej för er om vi skickar några intervjufrågor till några av era 

Facebookbesökare?  
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Bilaga 5 

Medlemsintervju 

 Varför är du medlem på klädbutikens/delikatessbutikens/mejeriproduktens 

Facebooksida? 

 Varför väljer du att vara aktiv på klädbutikens/deikatessbutikens/ 

mejeriproduktens Facebooksida? 

 Vad väcker ditt intresse, på Facebooksidor? 


