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Abstrakt 
Denna studie behandlar företags köp av social feedback inom sociala medier. Vi har sett att 
flera aktörer väljer att köpa tjänster som ger sken av att de har ett stort antal anhängare. Det 
är även möjligt att köpa uppmärksamhet i hopp om att få synas framför miljontals 
användare och vi har undersökt om de gör rätt i att göra så. Vi har med hjälp av två 
exempel där en lyckad viral spridning genomförts och en enkätundersökning, granskat vad 
den allmänna åsikten är kring höga antalet anhängare. Spelar det någon roll för deras 
intresse kring företagen eller deras produkter? På så sätt kan vi se huruvida de aktörer som 
köper Likes och Followers gör rätt eller fel. Företagen hoppas på flera anhängare, större 
spridning och vi kan med vår undersökning se ifall våra respondenter är mottagliga för 
deras strategi. 
 
Det essentiella i vår undersökning är således tekniken som gör det möjligt för företagen att 
bland annat köpa falska konton som vilseleder användare genom att öka antalet Likes och 
Followers på Facebook-sidor och Twitter-konton. Vi kan genom vår granskning se att 
användarna bland sociala medier använder företagens höga antal anhängare som någon 
form av tillit till att sidan eller produkten de tittar på är bekräftad från officiellt håll. 
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Abstract 
This study deals with corporate purchase of social feedback in social media. We have seen 
that many companies choose to buy services that give the impression that they have a large 
number of followers. It is also possible to purchase attention, hoping to be seen in front of 
millions of users, and we have investigated if they are right to do so. We have used two 
examples of a successful viral campaign and a survey to examin what the general opinion 
is about company’s high number of social media followers. Does it matter for their interest 
in the companies or their products? That way we can see whether the corporations who are 
buying Likes and Followers are doing it rightfully or not. Companies hope for increasing 
numbers of followers, a larger spreading and with our investigation we are able to see if 
our respondents are receptive to their strategy. 
 
The essence in our study is thus the technology that makes it possible for companies to 
purchase fake accounts to mislead users by increasing the number of Likes and Followers 
on Facebook pages and Twitter accounts. We can, through our examination, see that users 
among social media use the high number of followers as some sort of self-assurance that 
company pages or the product they are looking for is officially confirmed. 
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1. Inledning 
Det är ingen överdrift att våra sociala liv numera till stor del tenderar att bli mer digital 

genom datorer, smartphones och andra medietekniska plattformer. Tekniken gör det lättare 

för oss att dela personlig information och även sekundär information från andra 

upphovsmakare. Vi har inte längre en begränsad roll som konsumenter utan även ett värde 

när det kommer till att sprida information och budskap.  

 

Detta är något som företag och reklamproducenter har förstått och drar nytta av. De har lärt 

sig att utnyttja de medietekniska plattformernas funktioner och att användare gärna sprider 

reklam om den produceras på rätt sätt, dvs. om den är intressant för oss konsumenter. 

Reklamfilm och även andra typer av media kan med rätt medel sätta igång en så kallad 

viral spridning och nå flera potentiella kunder och tilltänkta målgrupper. De som sprider 

media på bästa sätt är konsumenterna själva eftersom de har bäst kännedom om sina nära 

och kära angående deras smak och tycke. Vi har blivit bättre på att ignorera oväsentligheter 

och vara mer skeptiskt inställda till reklam, vilket gör att företagen måste förklä sina 

produktioner och framförallt marknadsföringen till en så kallad ”stealth marketing” 

(Kaikati & Kaikati, 2004). Vi förklarar mer om stealth marketing under Viral 

marknadsföring i social media/medietekniska plattformer (2.2.2). 

 

Med det sagt har vi valt att undersöka hur individer upplever social feedback. Finns det 

något värde i att ha många användare som gett respons (social feedback) och påverkar det 

oss andra konsumenter när vi ser ett företags Facebook-sida och hur stor uppmärksamhet 

de har fått? 

 

Hur sprids information och finns det ett värde i social feedback så som Likes, Followers 

och Share som ger en ökad spridning? Vad finns det för för- och nackdelar med att köpa 

social feedback? Vi tror att betydelsen av sociala nätverk så som Facebook, Twitter, 

Tumblr till exempel, är kritiska för att företag, produkter och dylikt ska få en så stor 

spridning som möjligt.  

1.2 Syfte och Avgränsningar 

Syftet med vår uppsats är att se hur värdet i social feedback värderas av företag och 

användare. Som vi nämnde innan har företag numera möjligheten att köpa anhängare för 



 2 

att framställa produkter som populära och eftertraktade. Vilka för- och nackdelar finns det 

vid köp av sådana tjänster? Upplever konsumenten att de påverkas av hög kvantitet av 

social feedback? 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om det är värt att köpa och manipulera Likes, 

Followers och topplistor för att få sin produkt att verka mer populär.  

 

Vårt fokus ligger på spridningsprocessen men för att förstå tanken bakom viral spridning 

kommer vi behöva göra en enklare kartläggning och ge exempel på hur en viral spridning 

fungerar. Detta gör vi med hjälp av tidigare studier och analyser. Vi kommer även att ta 

reda på hur användarnas interaktion och social feedback ser ut genom en empirisk studie i 

form av en enkät. 

1.2.1 Frågeställning och problemformulering 

Vår frågeställning är således: vilka för- och nackdelar finns det vid köp av social feedback? 

De problem som har uppstått bland de mest populära sociala nätverken är att många 

aktörer väljer att manipulera antalet anhängare för att verka mer populära än vad de 

egentligen är. Vi vill se vilka för- och nackdelar det finns när företagen gör på det sättet.  

1.3 Definition av begrepp 

Här följer de ord och begrepp vi kommer att behandla genom större delen av 

undersökningen. 

Viral spridning 

Med viral spridning menar vi det kritiska momentet där en användare väljer att sprida ett 

material, videoklipp eller hemsida, till någon annan genom till exempel e-post eller något 

annat kommunikationsredskap. Ett exempel på en spridning är den Ullberg (2007) skrev 

om där användarna genom en hemsida kunde bygga sitt släktträd och på så sätt bjuda in 

sina släktingar så att även de kunde delta i kompletterandet av släktträdet som till slut, om 

alla var villiga att delta, innefattade flera hundratals individer. Allt tack vare att man fick 

möjligheten att ange individernas mail och tipsa om den aktivitet som användaren höll på 

med. För att få en viral spridning att fungera, måste tre kriterier uppfyllas enligt Kaplan & 

Haenlein (2011): Rätt personer behöver få rätt budskap under rätta omständigheter. 
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Viral media 

Viral media är media som fått mycket uppmärksamhet genom enorm medial spridning. 

Exempel på dessa är olika Youtube-klipp, hemsidor eller låtar med flera hundra miljoner 

visningar och besök.  

Web 2.0 

Det så kallade Web 2.0 innebär att innehållet förnyas och aktualiseras lika snabbt som den 

laddas upp och som även ger oss användare chansen att påverka den (O'Reilly, 2005). 

Innan Web 2.0 så talar man om ett Internet som var mer statisk och i stort sätt omöjligt för 

användaren att påverka. Användarna är essentiella och drivkraften för att Web 2.0 ska 

fungera som det är tilltänkt och för att undvika stagnation. 

Sociala Medier  

Skiftet till Web 2.0 gjorde internet till en mer interagerande plattform. Detta ökade 

möjligheterna till användarens deltagande och bidrag för att påverka innehåll. Det tog inte 

lång tid fören vi fick tillgång till flera olika hemsidor med fokus på nätverkande och 

deltagande där användare själva bestämmer vad hemsidor ska innehålla (Kaplan & 

Haenlein, 2010). 

 

Facebook och Twitter är två av de mest välkända sociala medier där individer kan 

interagera med varandra genom mediernas plattform. Tjänsterna går vanligtvist ut på att 

skapa ett nätverk med människor man känner personligt och/eller professionellt. Dessa kan 

då se vad användaren vill dela med sig av och ta del av informationen som läggs upp.  

Share/Send 

Ett spridningsredskap som i första hand används av Facebook men som även andra sociala 

medieplattformar har anammat. I praktiken så är det en förkortad process där användaren 

delar med sig av en länk genom en enkel knapptryckning utan att manuellt behöva kopiera 

en adress och publicera den. Användaren ges även möjligheten att välja specifikt vem hen 

vill dela informationen med. Användaren använder Share för att dela andras information 

direkt på Facebook och Send för att dela informationen utanför Facebook (Facebook, 

2013).  
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Stealth marketing 

Stealth marketing är ett sätt för företagen att presentera en produkt eller service utan att 

vara övertydliga. Taktiken innebär att sublimt implementera produkten eller tjänsten på ett 

genomtänkt sätt och hoppas att den får en spridning bland användare av till exempel olika 

sociala medier. Stealth marketing behöver nödvändigtvis inte ske digitalt, men har 

liknande premisser precis som viral marknadsföring att försöka få det att se ut som att det 

inte är producenterna själva som styr spridningen. Det finns många olika sätt att genomföra 

Stealth marketing på. Enligt Kaikati och Kaikati (2004) har olika delar av musikindustrin 

försökt sig på att låta personer,som ger sken av att vara trendsättare, stå i skivbutiker och 

prata om en ny artist i närheten av konsumenter i hopp om att påverka dessa att köpa 

artistens skiva. 

Word of mouth 

Termen word of mouth syftar på spridningen av åsikter eller information angående tjänster 

eller produkter mellan konsument och vänner. Det här är inget nytt, tvärtom har det 

diskuterats och forskats om word of mouth-fenomenet inom marknadsföring under flera 

decennier och har visat sig vara upp till sju gånger mer effektivt än tryckt reklam (Kaplan 

& Haenlein, 2011). Viral marknadsföring kan räknas som en digital form av word of 

mouth. 

Facebook Like 

Facebook har utvecklat en Gilla-knapp (Eng: Like button). Vi kommer att använda Gilla 

som betäckning i framtiden när vi pratar om Like i verbform. Like är en funktion som ger 

positiv feedback till en sida eller media och samtidigt länkas till användarens Facebook-

vänners nyhetsflöde. Det gör att hemsidan och dess innehåll får en möjlighet att nå flera 

tusen individer helt gratis när andra ser vad en enskild individ gillar. Gilla-knappen gör 

även att företagens egna profilsidor på Facebook samlar alla individers klick och visar de 

som anhängare i form av hur många som gillat sidan.  

2. Bakgrund 
De sociala mediernas framfart genom nätet har alltid varit intressanta för oss som 

medieteknikstudenter. Vi har ständigt förundrats över hur man på bästa sätt når en bredare 

publik med den teknik vi har tillgång till idag. Fungerar det likadant på nätet som det gör i 

verkligheten? Har Likes och Share (social feedback) blivit ett komplement och ett unikt 
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fenomen till det analoga tillvägagångsättet som tillför något nytt, eller är de enbart en 

digital motsvarighet till det beteende vi har i verkliga livet? 

2.1 Kommunikation och Web 2.0 

Innan vi fick möjligheten att kommunicera med varandra (konsumenter och företag 

emellan, med vänner, familj och bekanta etc.) genom Internet, ansågs nätet vara mer utav 

en enkommunikations verktyg där vi som användare inte kunde göra mer än att ta till oss 

den information som laddades upp, på näst intill, statiska hemsidor. Vi kunde inte påverka 

det som fanns uppladdat och antalet människor med kunskapen att publicera något var 

betydligt färre än vad det är idag. I och med nätets utveckling, det så kallade Web 2.0, 

förnyas och aktualiseras informationen lika snabbt som den laddas upp. Den ger även 

användare möjlighet att påverka innehållet (O'Reilly, 2005). Vi har nu fått större möjlighet 

att interagera med varandra och vi tolkar det som att det är här som möjligheten för viral 

spridning föds. Enligt Dobele, Toleman och Beverland (2005) vet användaren själv, vem i 

det personliga nätverket som meddelandet passar bäst. På så sätt kan användaren mer 

noggrant sprida budskapet och nå ut till rätt målgrupp. 

 

Vi tror även att enkelheten kring hur man delar och sprider olika innehåll spelar roll när det 

kommer till spridningen vid virala marknadsföringskampanjer. Ralph Wilson menar att ju 

enklare något blir att sprida, desto större är chansen att det sker (Wilson, 2005). Har man 

en adress, en länk till en hemsida eller ett videoklipp som enkelt går att kopiera och skicka 

vidare så är möjligheterna oändliga till hur mycket något kan spridas utöver den digitala 

världen och flera kan ta del av den. Det senaste anmärkningsvärda exemplet på det är när 

den sydkoreanske artisten PSY den 21/12/12 nådde en miljard visningar på 

videodelningshemsidan YouTube med sin låt Gangnam Style (YouTube, 2012). 

2.2 Strategier och exempel 

I den här sektionen kommer vi att behandla diverse strategier och tillvägagångssätt som 

företag använt sig av vid olika tillfällen för att producera och sprida viral media. Vi 

kommer även att ta upp teorier som samtidigt verkar som regler att förhålla sig till vid 

skapandet av viral media. Det går aldrig att vara säker på att något kommer att spridas till 

miljontals tittare, men det finns vägledningar som visar hur producenter ska tänka vid 

produktionen av det de hoppas på ska bli viralt. Detta gör vi för att förstå vilken funktion 

användaren har och hur användarens sociala feedback spelar roll i sammanhanget.  
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2.2.1 Viral marknadsföring och dess principer 

Ralph F. Wilson har i sin artikel The Six Simple Principles Of Viral Marketing beskrivit de 

sex olika strategiska grundprinciperna som han anser att varje marknadsförare ska använda 

sig av för att sprida sitt budskap (Wilson, 2005). Kortfattat så innebär en god kampanj att 

man erbjuder en tjänst eller produkter gratis (exempelvis vid tävlingar eller events). Det 

ska heller inte kosta något att sprida mediet vidare från person till person och finns det en 

möjlighet att ge bort saker så menar Wilson att det gynnar kampanjen eller spridningen 

ännu mer. Det skall även vara enkelt att föra budskapet eller produkten vidare. Det är just 

detta vi anser vara det intressanta. Wilson påstår att mycket vikt läggs i huruvida det är 

enkelt eller inte att sprida mediet som marknadsföraren vill ska bli viral. Vi är synnerligt 

intresserade av spridningsmomentet då vi ges olika medietekniska möjligheter till detta 

som dessutom är gratis och tar näst intill ingen tid alls genom sociala medier, YouTube och 

e-mail. Wilson menar att genom att göra det enkelt, kostnadsfritt och i vissa fall belönande 

att sprida något är essentiellt för en framgångsrik viral spridning. Även utnyttjandet av 

redan dominerande beteenden och existerande nätverk är av yttersta vikt enligt Wilson. Vi 

har vid flera tillfällen bevittnat hur många virala kampanjer, videon och andra medier når 

miljontals personer i spridning genom Twitter och Facebook där de mer eller mindre 

uppfyller alla principer Wilson presenterar.  

 

Utnyttjande av andras resurser så som en banner i någons hemsida och att budskapet 

sprids utan ansträngning (till exempel genom Share på Facebook) är även de väsentliga 

exemplen på Wilsons grundprinciper.  

2.2.2 Viral marknadsföring i social media/medietekniska plattformer 

Den globala räckvidden och det snabba informationsflödet som når ut till flera olika 

individer gör att word of mouth konceptet är viktigare än någonsin i och med 

medieteknikens framsteg. Förutom att vi har lärt oss att ifrågasätta uppenbar reklam som 

propaganda från företagen, kan vi även enkelt installera programvara som hindrar reklam 

från att visa sig på vår skärm enligt Kirby & Marsden (2006). En framgångsrik viral 

marknadsföring innebär att konsumenterna sprider utan att känna sig utnyttjade av 

företagen (Dobele, Toleman & Beverland 2005). Detta innebär att företagen måste utnyttja 

den nya tekniken på ett nytt sätt och förstå sig på användarnas beteende och hur de 

interagerar på webben. 

 



 7 

Genom stealth marketing hoppas företagen på att en så kallad ”word of mouth” spridning 

(som anses vara den mest effektiva) sätter igång (Kaikati & Kaikati, 2004). Kaikati & 

Kaikati påstår att då vi har blivit bättre på att stänga ute och sortera bort tydlig reklam både 

på tv och på nätet. Vi tror samtidigt att vi har blivit mer öppna på till exempel Facebook, 

Twitter, YouTube etc. Vi sprider gärna egen information som vi tycker är intressant och 

har även tendensen att klicka på en länk som vänner publicerar. Vi har till och med börjat 

klicka på länkar som ser ut att vara publicerad av en vän men som skickats av till exempel 

virus som angripit datorn. Det är just den akilleshälen som företagen siktar in sig på, 

utnyttjar vårt sätt att använda den nya tekniken och får oss att sprida deras budskap till våra 

vänner snabbt och smidigt. Trovärdigheten hos våra nära och kära spelar roll, en produkt 

som någon vi känner har Gillat på Facebook betyder mer än lovord från företagen.  

2.2.3 Kanaler – att implementera budskap 

Från sändare till mottagare behövs en kanal för att uppnå en så lyckad spridning som 

möjligt. En av de populäraste källorna förutom sociala nätverk som Facebook och Twitter 

är YouTube (www.youtube.com). YouTube, som är en hemsida där användare (både 

privata och företag) kan lägga upp sina videoklipp, har flera fördelar. Förutom att vem som 

helst kan skapa ett konto och ladda upp filmer (inom YouTubes restriktioner och regler), är 

det en öppen plattform där användare kan sprida videolänkar, kommentera och Gilla/inte 

Gilla”. Sidan fungerar oftast som en rot, där media i videoform har sin bas och sedan sprids 

genom andra medier. Att ha en ursprungskälla kan underlätta att få en mer koncentrerad 

kvantitet när det kommer till antal visningar. YouTube finns att nå både från stationära 

enheter (datorer, spelkonsoler etc.) så väl som bärbara (bärbara datorer, smartphones etc.). 

Det är svårt att uppskatta antal användare eftersom det är möjligt att titta på ett klipp och 

sprida det utan att inneha ett registrerat konto. Med över 800 miljoner unika användare 

som besöker YouTube varje dag, kan man förstå varför företagen väljer YouTube som 

plattform för att få igång en viral spridning (YouTube Press Statistics, 2012). YouTube har 

egen social feedback i sig i form av Like-funktioner och kommentarer, ändå används oftast 

YouTube enbart som en medieplattform som sedan länkas av andra sociala medier. Detta 

kan tänkas bero på att YouTube i sig inte har någon smidig share funktion som sprider till 

andra användare inom den egna plattformen.  

 

Vi anser att det är viktigt att ha med YouTube i diskussionen kring förtroende då YouTube 

på samma sätt som Facebook och Twitter kan användas för att få bekräftelse. 
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2.2.4 Förtroende (Trovärdighet) 

När vi pratar om trovärdighet, syftar vi på det trovärdighetsvärde som en användare har 

genom sina kommentarer, spridningar och Likes och att vi uppfattar det som trovärdigt. I 

förenklade termer handlar det om trovärdighet till en källa. Det är inga konstigheter i att 

det finns olika nivåer av trovärdighet på webben. Studier visar att vi instinktivt kan reagera 

på en sidas trovärdighet ifall den till exempel har estetiska brister i kvalitet (Lindgaard, 

Fernandes, Dudek, & Brown, 2006; Metzger, 2005). I den här uppsatsen fokuserar vi på 

trovärdighet som kommer från andrahandskällor (i vissa fall tredjehandskällor). 

Trovärdigheten är som starkast om det är en person i ens närhet som rekommenderar men 

går även att dela upp i flera kategorier och hierarki. Enligt Fogg & Tsen (1999) går det att 

dela upp trovärdighet i fyra olika typer: Presumed Credibililty (Förmodad trovärdighet), 

Reputed Credibililty (Välaktad trovärdighet), Surface Credibililty (Ytlig trovärdighet) och 

Experienced Credibililty (Erfaren trovärdighet). 

	  

Presumed Credibililty bygger på trovärdighet där man antar att personer inte skulle ljuga. 

Information från till exempel en vän eller en släkting som rekommenderar hör till denna 

typ. Tillförliten grundar sig i att man innerst inne inte vill tro att en person ljuger. 

 

Reputed Credibililty grundar sig på en trovärdighet från en tredje part. Till exempel en 

oberoende nyhetskällor som rapporterar om en produkt eller tjänst. Källans trovärdighet 

överförs till produkten/tjänsten. 

 

Surface Credibililty, att döma en bok efter dess omslag, en ytlig inspektion som till 

exempel yta eller design sätter värdet på om en produkt till exempel ser ut att vara bra, 

känns stabil, har lagom tyngd eller bedöms ha kvalitet. 

 

Experienced Credibililty baseras på individens egen erfarenhet som personen sedan 

använder som en norm. 

2.3 Exempel där kvantitet spelat roll 

Det finns flera lyckade kampanjer och spridningar på nätet som vi vill belysa för att sedan 

kunna visa hur förtroende och expansion kan uppstå genom exempelvis stora mängder av 

visningar. Vi vill ge exempel på två olika kampanjer. Den ena existerar i syfte att först och 

främst informera där man sedan uppmanas till att sprida och bidra i syfte att lösa ett 



 9 

problem. Den andra har ett rent kommersiellt försäljningssyfte där man förlitar sig på att 

innehållet har ett värde som gör att konsumenten är villig att sprida självmant av 

underhållningssyfte. En video/kampanj med direkt uppmaning till spridning, kontra en utan 

uppmaning. 

2.3.1 Kony 2012 

Ett exempel där ett budskap på ett framgångsrikt sätt blivit viral genom sociala medier är 

kampanjen Kony 2012. Kony 2012 använde sig av befintliga publiceringsmedium för 

videoklipp så som YouTube, Vimeo och andra sociala nätverk samt personers rådande 

beteendemönster på sociala medier.  

 

Den humanitära gruppen Invisible Children manar i sin video till att tillfångata LRA-

rebellen och ledaren Joseph Kony. Genom att sprida den halvtimmes-långa filmen bland 

sociala medier och videodelningssidor har man lyckats uppnå mer än 93 miljoner visningar 

på videodelningstjänsten YouTube (Invisible Children, 2012). I videon uppmanas 

människor att föra budskapet vidare med extremt enkla metoder: att dela videon på sociala 

medier. På så vis kände sig användaren delaktig i jakten på Kony genom en enkel 

knapptryckning samtidigt som videon spreds vidare och nådde flera. Visserligen ges man 

möjligheten till att agera mer engagerat genom att bistå med ekonomiska bidrag samt att 

köpa material för att sprida budskapet där man bor. Har användaren inte möjlighet till det, 

uppmanas tittarna till att dela med sig av filmen online. 

 

 
Figur 1. I slutet av kampanjfilmen uppmanas tittarna till att sprida KONY 2012 filmen (Kony, 2012).  
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Här är ett tydligt exempel på hur sociala mediers medietekniska egenskaper ger skaparna 

möjligheterna att med ett videoklipp, 1: nå miljontals tittare genom viral spridning som 

dessutom 2: resulterar i att olika medier plockar upp fenomenet vilket gör att det når än fler 

människor världen över.  

Organisationen som låg bakom videon, Invisible Children, har vid flera tillfällen innan 

denna video försökt att sprida sitt budskap på nätet men misslyckats i jämförelse med den 

spridning de fick genom Kony 2012 (WebProNews, 2012). Resultatet av kampanjen blev 

att 3,7 miljoner människor engagerade sig i organisationens syfte (Invisible Children, 

2013). Vi tror att höga antal av visningar kan ha en gynnande effekt för organisationer och 

företag i form utav att de blir erkända på grund utav att flera människor sett dem. 	  

2.3.2 Old Spice  

Ett annat exempel på hur reklamproducenter utnyttjat sociala medier för att interagera med 

sin publik och för att nå ut till fler tittare är producenterna bakom reklamfilmen för 

deodorant-tillverkaren Old Spice. Deras reklamfilm har näst intill 45 miljoner visningar på 

YouTube och vann bland annat priset för Outstanding Commercial at the Creative Arts 

Primetime Emmy Awards ceremony (Wieden + Kennedy, 2010). Filmens syfte var 

egentligen inte att interagera med tittarna på nätet, utan den enorma spridningen ledde till 

att producenterna bakom filmen kunde spinna vidare på den virala framgången (mer om 

det i Interaktion och engagemang). 

2.3.3 Spridning av två olika anledningar 

Med båda dessa exempel vill vi helt enkelt visa vilka möjligheter det finns och hur många 

människor man kan nå med hjälp av sociala medier, videodelningssidor och genom 

interaktion med publiken. Vi tror inte att reklamproducenter hade dessa möjligheter innan 

medieteknikens- och framför allt Internets utveckling. 

 

Däremot ser vi skillnader mellan dessa två kampanjer. Kony-videon har genom 

dramaturgiska medel försökt att nå ut till användarens känslor och empati. Den dryga 

halvtimmes långa filmen börjar med att introducera och förklara internets inflytande över 

information och användarens potential när det gäller informationsspridning. Snart går det 

över till information om barn och framför allt barn i Uganda. Allt är ackompanjerat med 

dramatisk och sorgsen musik. Videon fortsätter med att förklara situationen och vem Kony 
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är och hans vidriga handlingar. Vi får veta att ju mer information och kännedom det finns 

om Kony, ju svårare kommer det vara för Kony att fortsätta med det han gör. Med en enkel 

knapptryckning, gör vi skillnad och gör något bra för människorna som påverkas av Konys 

agerande. Producenterna får sin produkt spridd och användaren tillfredsställer sin empati 

och känner att de har bidragit med något. Här är producenterna medvetna om publikens 

spridning och vad det betyder för deras ändamål.  

 

Old Spice kampanjen är uppbyggd under helt andra premisser. Även om det är reklam för 

en produkt, ligger fokus mer på utförandet och humorn än på själva produkten 

producenterna vill sälja. I reklamfilmen så visar huvudkaraktären vilka fördelar och 

egenskaper som medför om man använder sig av produkten på ett överdrivet sätt. 

Huvudpersonen (Isalah Mustava) introducerar sig själv medan rekvisita och bakgrunder 

byts ut under filmens gång. Det hela är gjort med attityd och humor där karaktären tar mer 

plats än produkten. Producenterna försöker med hjälp av humorn att göra reklamen 

intressant och överdriven, och på så vis nå ut till konsumenterna genom 

underhållningsvärde. Konsumenterna uppmanas inte att skicka filmen till sina kontakter, 

utan förhoppningsvis finner konsumenten den intressant och rolig nog att självmant vilja 

sprida till andra i sitt nätverk. 

 

Som vi nämnde innan så vill vi genom dessa två exempel se ifall antalet visningar påverkar 

ett företags- eller en organisations ställning närvaro både socialt och digitalt.  

2.4 Tidigare forskning kring trovärdighet och social feedback 

Inför denna studie har vi endast hittat artiklar kring tekniken om hur användare online kan 

köpa anhängare och skrifter som beskriver vilka aktörer som gjort det. Tidigare forskning 

har först och främst riktat in sig på tekniken runt social feedback samt förtroende 

(credibility) för företag och hemsidor. Vi har däremot inte hittat någon forskning som 

passar vårt syfte där vi söker ta reda på vilka för- och nackdelar det finns av att köpa social 

feedback.  

2.4.1 Hur social feedback ges idag.  
Trovärdighet på web 2.0 räknas på olika sätt och i olika former beroende på plattform och 

det valda system som just den hemsidan har valt. Vissa webbplatser har valt en enkel 

metod där det räcker med en knapptryckning för att visa positiv eller negativ feedback. 
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Andra hemsidor har valt en mer ingående interaktion där användaren fyller i 

kommentarsfält och publicerar en mer detaljerad åsikt som kan beskådas av vem som helst. 

Den traditionella betygskalan, till exempel 1-5 eller 1-10-skala, används på vissa hemsidor 

för att visa detta. Andra sätt att räkna ett värde, är deltagande i form av följare (followers) 

eller fans. Medan Facebook har en blandning där en Like av en Facebook-subsida räknas 

som en följare eller ett fan, så har Twitter en mer rak och konkret följartradition som är 

uppbyggd på att du väljer att följa en användare för att få personens kommentarer och 

uppdateringar i nyhetsflödet. Det blir en form av skräddarsytt nyhetsflöde och antalet 

följare står tydligt på kontots presentationssida. 

2.5 Facebook 

Facebook använder sig utav flera olika system som kan räknas som social feedback. Den 

enklaste och mest använda, Like-funktionen där endast en knapptryckning ger en direkt 

positiv återkoppling finns applicerad på de flesta typer av statusuppdateringar både från 

privata konton till de som hör till företag. Kommentarsfälten är dock öppen för en mer 

varierande användning där användaren under Facebooks regler och restriktioner kan skriva 

vad användaren vill. 

2.5.1 Like 

Like-funktionen kan ofta definieras som ett Facebook-verktyg även om flera andra 

hemsidor och plattformer tillämpar tekniken kring gilla-knappen och använder den under 

samma premisser. Vissa behåller och använder samma term medan andra helt enkelt har 

valt att döpa om verktyget. I princip fyller de samma funktion som en form av positiv 

redogörelse eller ställningstagande. Användare kan Gilla uppladdad media, 

statusrapporteringar och länkar som andra delar med sig. Att Gilla något har även ersatt det 

som tidigare på Facebook kallades ”fans” (Van Veenendaal, 2012) men fyller samma 

funktion. 

 

Samtidigt som fans bytte till Like, gav Facebook även utomstående hemsidor möjlighet att 

implementera funktionen där resultatet länkas till Facebook för vidare spridning eller 

uppmärksamhet. En enkel knapptryckning på den utomstående hemsidan skickar omdömet 

till användarens Facebook-konto så att andra i personens nätverk kan se det i sina egna 

nyhetsflöden. Symboliskt ska detta visa att användaren gillar, sympatiserar eller finner ett 
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intresse i det hen Gillat. På så vis kan den uppdatering som har många Likes, tolkas som ett 

populärt inslag värt att lägga märke till.  

 

Funktionen blir en form av ett betygsystem och ett respons-verktyg på att något är godkänt 

men kan även tolkas som en rekommendation. Att Gilla är ett kraftfullt redskap i social 

media när det kommer till återkoppling och flera företag har börjat använda sig av 

funktionen på sina officiella hemsidor. Varje år får Facebook 1.17 triljoner Likes, även om 

risken finns att alla Likes inte har ett djupare engagemang eller är av misstag, räknas 

resultat och kan tolkas som kanske det främsta sättet att beräkna framgång online (Van 

Veenendaal, 2012). 

 

Eftersom användarens Likes som sagt även vid tillfällen dyker upp i kontakternas 

nyhetsflöde, fungerar den även som en indirekt länkspridare. Därifrån kan vänner och 

andra knutna till nätverket ta ställning till ifall de vill Gilla och på så sätt även de sprida 

vidare genom en enkel knapptryckning som tekniskt sätt fyller minst två funktioner (Lee & 

Lee, 2010). 

 

Likes signalerar positivt medhåll och har ingen motsvarande negativ funktion, även om en 

sådan funktion är efterfrågad av Facebook-användare (facebook.com/dislike.button.fcbk, 

2013) Det går alltså inte att visa att man inte gillar något. Antingen visar man positiv social 

feedback eller låter bli att visa någon åsikt alls. 

2.5.2 Trovärdighet på Facebook 

Facebook har själva gått ut med siffror angående låtsaskonton i en redovisning. 2011 

räknade man med att av Facebooks 995 miljoner användare, var 8,7 % (83 miljoner) 

låtsasanvändare i form av ”spammare”, personers husdjur, dubbla konton och annat (Van 

Camp, 2012).  Enligt Van Camp (2012) kan man dela upp låtsaskontona i följande 

kategorier och antal: 

 

• 4.8 % (46 miljoner) är aktiva användare är dubbla konton.  

• 2.4 % (23 miljoner) felaktigt klassificerade i form av husdjur eller företag personifierade.  

• 1.5 % (14 miljoner) är spammare osv.  

• 57 % (543 miljoner) användare som skapade access till Facebook from mobil enet i juni. 
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Eftersom det finns möjlighet att kringgå Facebooks policy (Help Center, 2012) angående 

unika och riktiga identiteter, och skapa flera olika konton riskeras inte bara Facebooks 

egna trovärdighet, utan även värdet och trovärdigheten bland Likes och kommentarer. 

2.6 Twitter 

Twitter, som även kallas för microblog, är en social plattform där användare är begränsade 

till att skriva inlägg som har max 140 tecken. Dessa inlägg är tillgängliga för de som följer 

användarens profil. 

2.6.1 Trend 

På Twitter finns funktionen Trend (Twitter Help Center, 2012) där de populäraste ämnena 

och mest använda orden för tillfället figurerar synligt för användaren. Det är en form av 

topplista på de mest aktiva diskussionsämnena eller ord som figurerar på Twitter just då. 

En trend fungerar som en länk till diskussionsämnet, ungefär som en löpsedel eller 

rubriker. Genom att trycka på ordet som är av intresse, får man ett flöde av kommentarer 

och diskussioner kring ämnet.  Wieden + Kennedy, företaget bakom Old Spice kampanjen, 

köpte upp en trendplats på Twitter för att öka uppmärksamheten (Vaynerchuk, 2011). Att 

utnyttja denna funktion, som vanligtvis regenereras fram genom användning av ord som 

används frekvent bland twittrare, är ett sätt att manipulera tekniken för att öka chansen för 

en viral spridning. Trend, som vanligtvis baseras på vilka du följer, din geografiska plats 

och som sedan sammanställer det som är populäraste för tillfället, blir nu en kamouflerad 

reklamplats (Twitter, FAQ´s about Twitter's Trends, 2012). Denna strategi kan ha varit ett 

starkt bidrag till att kampanjen fick över 5,9 miljoner visningar under de första 24 

timmarna (Old Spice’s Online Video Coup, 2010). Även om tekniken inte helt och hållet 

kan jämföras med köp av Likes och Followers, ger man ett sken av att användare pratar om 

ämnet tillräckligt mycket för att den ska ”trenda”. 

2.6.2  Followers 

Twitters Followers kan jämföras med Facebooks fans. Under varje användarkonto går det 

att se hur många Followers ett konto har (och även hur många followers just det kontot 

följer).  
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2.6.3 Trovärdighet på Twitter 

Enligt en undersökning som Microsoft har gjort angående trovärdighet på Twitter, kan man 

se att trovärdighet fungerar på liknande sätt som på Facebook (Morris, Counts, Roseway, 

Hoff & Schwarz, 2012). 

En RT (Retweat) från någon man känner, är det som ger mest trovärdighet. En Retweat är 

ett vidarebefordrat inlägg. En användare vill sprida vidare ett inlägg som hen hittar i sin 

feed, och på så sätt får personer som har användaren i sin egna feed, tillgång till det 

specifikt valda inlägget. Efter det räknas konton där det är en bekräftad expert inom 

området som trovärdigt, följt av en länk som skickas av en person som användaren känner. 

 

Samtidigt är trovärdighet på Twitter lägre överlag. Enligt en undersökning (Schmierbach & 

Oeldorf-Hirsch, 2012) visar det att samma artikel som postas på Twitter, inte har samma 

trovärdighetsvärde som en artikel som publiceras på en hemsida. Användare fick gradera 

trovärdigheten hos olika siter som länkade till samma artikel (bland annat från 

upphovsmakarna till artikeln på Twitter) och Twitter rankades som minst trovärdigt.	  

2.7 Företagens värdering av Sociala Följare 

Det råder ingen tvekan av att värdet av sociala följare är hög och betydelsefull bland 

företagen. Imbue Marketing gjorde en undersökning angående värdering av sociala följare 

ur företagssynvinkel (Andrew, Imbue Marketing, 2012). Enligt deras beräkningar så 

uppskattar de att en Facebook Like värderas till 8 amerikanska dollar och att en Twitter 

Follow är värd 2 dollar vid jämförelse av vad en reklamkampanj kostar för att sprida 

information. Värt att nämna är att även Share och Tweets värderats till 14 dollar respektive 

5 dollar. 

Facebook-användare värderas mer än Twitters användare. Det finns alltså ett värde 

(framförallt på Facebook) i att få konsumenterna att gilla eller sprida informationen för 

företagen. 	  

2.7.1 Köpa Likes 

Även om många företag använder sig utav genomtänkta kampanjer och smarta 

marknadsföringstekniker, finns det även de företag som köper Likes, och Followers på 

olika sociala nätverk (Igor Beuker, 2012). Genom att få kampanjen eller produkten att se 
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mer populär ut än vad den är, gör man sig själv mer synlig och ökar chansen att spridas. 

Teorin bakom köp av följare bygger på att vi konsumenter ser ett värde i en produktion 

eller tjänst om flera visar eller har visat intresse. Trots detta, kan kampanjen även ge 

bakslag och en effekt där de riktiga fansen genomskådar köpet och bojkottar företaget. 

Exempel på hur det går att genomskåda ett sådant köp, går att hitta på till YouTube där det 

ibland finns filmklipp som har flera Likes än unika personer som har sett klippet. Social 

media är fortfarande relativt nytt och outforskat område, varpå värdet av fans fortfarande 

kan kännas oidentifierbart och abstrakt. 

 

Det som ändå kan konstateras är att riktiga personer bakom Likes är de som sprider 

kampanjen vidare, köpta Likes och fans blir en fasad som i sig inte bidrar till spridning 

utan enbart som illusion att företaget är större än det är. Det som går förlorat är relationen 

mellan företag och konsument när de glömmer att det är social media de marknadsför på, 

inte enbart en reklamplats på en mediaplattform (Michalik, 2012). För långvariga 

kampanjer och projekt kan detta tilltag ha förödande effekter när sociala medier som till 

exempel Facebook börjar radera låtsaskonton som har skapats för detta ändamål. Facebook 

påbörjade en rensning och tydliga tecken på köpta Likes syntes på till exempel 

Facebooksidan Zyngas Texas HoldEm poker, som plötsligt förlorade 93 317 fans på en kort 

period (Constine, 2012). 

3. Interaktion och engagemang 
En viktig komponent för viral spridning är att engagera konsumenten. Med det menas att 

användaren måste fångas på något sätt för att intressera sig av kampanjen ifråga, lagom 

nog att vilja vara delaktig tillräckligt länge (Odén & Stålnacke Larsson, 2011). Det stora 

steget är att få användaren att känna sig delaktig och att de bidrar med något. En av 

fördelarna med viral reklam som sprids på webben, är möjligheterna till att utforma den 

interaktiv. Till skillnad från tv-reklam och med webb 2.0 i åtanke, kan man använda sig av 

konsumenternas vilja till engagemang. På så vis går det lättare att utföra en 

tvåvägskommunikation. Ett exempel på det är uppföljningen på den ovan nämnda Old 

Spice reklamen. Old Spice Internet Repsonse (Old Spice Man Internet Responses, 2010), 

där konsumenter kunde ställa frågor till karaktären i den populära och lyckade virala 

reklamfilmen Old Spice. Utvalda frågor som skickades genom Facebook eller Twitter, fick 

sedan personliga videosvar tillbaka som publicerades på Youtube. På så vis användes inte 
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de sociala medierna enbart som en spridningsplattform, utan även som ett verktyg för att 

inkludera konsumenterna i en uppföljning till Old Spice kampanjen. 

 

Ett annat exempel är Radiotjänst interaktiva Tack-film, reklamfilm från 2009 (www.tack-

film.se). Till skillnad från Old Spice koncept med uppföljning, baserades och förlitade sig 

kampanjen helt och hållet på ett intresse från anvandaren och att denne ville medverka från 

första början. Genom att ladda upp ett fotografi av sig själv, interagerades användaren i ett 

videoklipp och hyllades som en hjälte som betalade TV-licensen. Två veckor senare hade 

1,7 miljoner unika besökare sett filmen och 600 000 laddat upp en bild (Internetworld, 

2009). 

 

Båda exemplen är att sätt för att få reklamen att kännas personliga. Old Spice ger sken av 

att karaktaren pratar till dig, samtidigt som uppföljningen ger användaren en chans att prata 

tillbaka. På så vis uppstår en kommunikation. Tack-filmen bjuder in användaren till att bli 

huvudkaraktären i reklamfilmen. Det är inte längre reklam riktad till betraktaren, reklamen 

inkluderar numera betraktaren i filmen. 

4. Metod 
I följande sektion kommer vi att redovisa metodiken för vår undersökning, varför vi valde 

att undersöka vår problemformulering på det valda sättet och vilka för- och nackdelar vi 

upplevt under studiens gång. 

4.1 Studie av social feedback 

Vi har under denna undersökning utgått från att det finns företag som försöker köpa olika 

medietekniska tjänster för att öka uppmärksamheten kring sig själva online. Detta genom 

att bland annat köpa Twitter-följare och manipulera trender på Twitter-flödet. Möjligheten 

till att köpa anhängare finns även på Facebook. Vi valde att lägga fokus på Facebook och 

Twitter för att de uppskattas vara de två största sociala nätverken som finns tillgängliga 

(Top 15 Most Popular Social Networking Sites, 2013). 

 

Med det i åtanke har vi valt att föra den empiriska undersökningen med en hypotetisk-

deduktiv metod. Vi vill formulera en hypotes och undersöka ifall det stämmer överens med 

verkligheten (Berglund, 2012). Gör företagen rätt i att köpa uppmärksamhet? Stämmer 

deras uppfattning att detta är en avlönande metod? För att göra detta har vi utformat våra 
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frågor i syfte att förstå hur människors attityd till social feedback ser ut. Upplever våra 

respondenter att antal mängd feedback påverkar deras syn på media samt företag och dess 

produkter? Med andra ord har vi frågat vad de anser om företag som har höga antal Likes 

och Followers för att se hur dessa mängder påverkar individen och hennes handlingar 

online. Kan mängden av Likes och Followers påverkar förtroendet för företagen eller 

produkter? 

4.1.1 Om enkätundersökningar 

Inför undersökningen önskade vi att få in data vi kunde mäta och räkna på. Vi fann att den 

datainsamlingsmetod som skulle visa sig vara mest effektiv för vårt arbete var att föra en 

enkätundersökning (Djurfeldt et al, 2003). Enkätundersökningar gör att vi som forskare 

med få medel kan, med dagens teknik och de verktyg vi har tillgång till, nå ut till tusentals 

respondenter för att få statistik över frågeställningar så som vilket politiskt parti man 

kommer att rösta på, vad man tycker om vissa produkter och andra undersökningar där den 

stora massans åsikter är viktiga. Självklart anser vi dock att en metodpluralistik 

undersökning är att föredra och därför har vi valt att se den enkätundersökningen som ett 

komplement för de vetenskapliga artiklarna vi grundar vår frågeställning på (Djurfeldt et 

al, 2003).   

 

Vi tror även att en undersökning som till större delen görs via nätet, besvaras av personer 

som har en viss kompetens vad gäller användning av just Internet. I och med de olika 

kanalerna vi spred enkäten på så tror vi att respondenterna har kunskapen att besvara våra 

frågor som rör sociala medier. Vi vill veta varför människor online Gillar och följer företag 

och individer och ifall antalet följare påverkar användarnas beslut eller åsikt kring 

produkten. De frågorna tror vi besvaras bäst med en enkätundersökning. ' 

 

Inför denna undersökning har vi använt oss av Googles undersökningsverktyg Google 

forms. Google forms är ett verktyg som ger forskare möjligheten att samla in information 

på ett enkelt och smidigt sätt. Forskaren sprider sin undersökning till sina respondenter 

vars svar samlas in och redovisas på ett kalkylblad. Svaren redovisas även i form av grafer 

och diagram (Google forms, 2012). Anledningen till att vi valde Google Forms är att det är 

ett enkelt och kraftfullt verktyg som vem som helst med ett Google-konto kan ta del av och 

utnyttja. Detta skulle göra det enkelt för forskare som vill upprepa vår undersökning. När 

vi väl satte igång att forma enkäten ville vi ta reda på personers åsikter kring social 
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feedback och deras ställningstagande till huruvida sociala medier har någon form av 

påverkan på tilliten mot företag som är närvarande på exempelvis Facebook och Twitter. 

Av den anledningen har vi ställt frågor där vi söker ta reda på om respondenterna är vana 

användare av Facebook och Twitter, om de är aktiva i form utav att de interagerar med 

företagen som är närvarande online och om de litar på omgivningen när de befinner sig på 

sociala medier, det vill säga sina egna kontakter och företagen. 

 

Eftersom vår frågeställning fokuserar på företag som köper Likes och följare för att på 

något sätt ge en illusion av att vara pålitliga och omtyckta, vill vi se hur användare drar 

paralleller mellan trovärdighet och kvantitet. Gillar och följer konsumenterna ett företag 

eller person p.g.a. många andra följer, eller agerar konsumenten efter egen åsikt. Av denna 

anledning anser vi att undersökningen har hög validitet. 

 

Vi valde att dela ut enkäten genom så många olika sätt som möjligt, genom Twitter, mail, 

sms, och även Facebook. Vi är medvetna om att frågan blir irrelevant när någon svarar via 

en länk på Facebook, ifall att man har just Facebook, men vi valde att ha med frågan för 

alla som svarat från andra sociala medier (som exempelvis inte använder Facebook lika 

ofta som Twitter). 

4.1.2 Metodkritik 

De fördelar vi upplevde med denna metod var att vi snabbt och enkelt kunde fråga över 80 

personer vad deras ställningstagande var till social feedback och vad de anser om sociala 

medier. Vi fick dessutom resultaten redovisade på ett enkelt och väl överskådligt sätt vilket 

gjorde att vi kunde lägga mer energi på analys istället för exempelvis transkribering.  

 

Även att vi genom denna stickprovsundersökning ges möjligheten att dra slutsatser som 

kan representera större populationer vilket gör att vi föredrar denna metod för uppsatsen 

och dess syfte. Vi känner att vi per automatik inte kommer att kunna göra en statistiks 

inferens med vår undersökning då antalet användare på Facebook och Twitter närmar sig 

miljarden till antalet (Facebook reaches billion user milestone, 2013), men att vi lätt berör 

vid möjligheten för detta (Djurfeldt et al, 2003: s.105). 

 

Nackdelen med denna metod är vi inte kan gå djupare in i individernas åsikter än via de 

frågor vi ställde i enkätundersökningen. Dessutom har vi inte kunnat fastställa huruvida 
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ärliga svaren är på samma sätt som vi hade kunnat göra vid en intervju. Vi håller en kritiskt 

och ifrågasättande distans till resultaten men finner ändå en övertygelse då många har 

svarat på liknande sätt. 

5. Resultat av 
enkätundersökning 
Under de tre dagarna vi publicerade vår enkätundersökning så fick vi in 84 svar. Här nedan 

följer en redovisning över den statistik vi fick ut av undersökningen under dagarna den 

fanns tillgänglig online.  

5.1 Respondenterna 

Den största delen av respondenterna, 92 % var mellan åldrarna 18-37 år, något vi hade 

förväntat oss (se Fig. 2). Vad gäller könsfördelningen var det ganska jämt fördelat mellan 

våra respondenter. Av de som svarade så var 44 % män och 54 % kvinnor. 2 % valde att 

inte ange vilket kön de anser sig själva tillhöra (Fig. 3).  

 
Figur 2. Diagram över åldersgrupperna bland våra respondenter. 

 
Figur 3. Könsfördelningen bland våra respondenter. 
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Av de tillfrågade så svarade 100 % att de hade Facebook. Som vi nämnt ovan så är vi 

medvetna om att frågan kan uppfattas som irrelevant när respondenterna svarar via en länk 

på Facebook, om de har just Facebook, men vi ansåg att det var viktigt att ha med den 

frågan med alla som svarat från andra sociala medier i åtanke. Vi fick mycket feedback på 

vad det var vi menade med ”use Facebook”, det vill säga om man kan räknas till gruppen 

av Facebook-användare om man registrerat sig men använder det en gång om året? Även 

om det rörde sig om några enstaka förfrågningar kring det så valde vi att räkna med även 

de användarna då vi anser att de fortfarande är medvetna om hur Facebook fungerar vad 

gäller Likes, rekommendationer och Facebook-grupper och har därmed tillräckligt med 

kunskap för att ta ställning till de övriga frågorna som berör Facebook.  

5.2 Användning av Facebook 

Av de tillfrågade så svarade 98 % att de under sin tid på Facebook Gillat en produkt, 

hemsida, profil eller ett företag på Facebook (Fig. 4). Vi ställde den här frågan för att 

kunna ta reda på ifall Gillandet av profiler, hemsidor osv. är något som är vanligt 

förekommande för användarna. Vi antog att det var på det viset, men valde ändå att ställa 

frågan för att bygga en grund för vår slutsats, oavsett resultat. De 2 % som svarat att de inte 

Gillat något på Facebook tror vi rör sig om de få respondenterna som undrade ifall de kan 

räknas till kategorin Facebook-användare även om de använder tjänsten mindre än de 

övriga respondenterna.  

 
Figur 4. Antalet Facebook-användare bland våra respondenter som har Gillat en sida på Facebook. 
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Figur 5. Antalet respondenter som menar att antalet anhängare spelar roll för att lita på kontot. 

 

Vad gäller betydelsen av Likes på just Facebook så var vi intresserade av att se hur viktigt 

det är med antalet anhängare för trovärdigheten för en produkt eller hemsida på Facebook. 

Det visade sig att majoriteten, 54 % ansåg att det inte spelar någon roll hur många 

anhängare en Facebook Page har, det vill säga en profilsida för ett företag, produkt eller 

hemsida osv. (Fig. 5). Här var vi inte lika säkra på vad vi skulle få för resultat men vi är 

mycket överaskade över att majoriteten inte finner att antalet anhängare är viktigt för 

profilens trovärdighet. Vi kommer att behandla ämnet i diskussionen här nedan.  

 

5.2.1 Social tillförlitlighet 

För att vidare behandla ämnet kring huruvida användare förlitar sig på profiler, med 

tillförlitligheten grundat på antalet anhängare, så är det ytterst få som tycks bry sig om 

företagens närvaro på sociala medier. Vid frågan om man någonsin tvekat till att köpa 

något av ett företag som saknar en Facebook-profil så var det bara 8 % som svarade att det 

är viktigt att se hur andra upplever företaget det gäller (Fig. 6). Vi börjar känna en antydan 

på att Likes eller Followers inte är prioriterad bland våra respondenter för att de ska lita 

eller Gilla något online. Vi kan även se att det råder en stark social självständighet bland 

respondenterna. Vi menar att huruvida andras åsikter kring en produkt eller dylik påverkar 

eller inte så har en majoritet av respondenterna svarat att det inte spelar någon roll ifall 

andra i ens sociala nätverk gillat en produkt, företag osv. eller inte (74 %, Fig. 7). 

 

 
Figur 6. 92 % skulle handla hos någon som inte finns på Facebook.  
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Figur 7. Antal respondenter som tenderar att göra som sin omgivning. 

5.3 Användning av Twitter 

Vad gäller Twitter så var vi intresserade av att ta reda på hur Twitter används för att hämta 

information om företag, produkter eller andra profiler de följer och hur pass tillförlitliga de 

anses vara bland våra respondenter. Vi valde att se Twitter som ett sekundärt medium efter 

Facebook då vi ser att Twitter inte används lika intensivt som Facebook. Detta kan vi bland 

annat se i hur företag, artister, skolor och statliga verk väljer att prioritera och 

marknadsföra sina Facebook-sidor framför sina Twitter-konton. Vi menar inte att Twitter 

på något sätt inte spelar en stor roll bland de sociala medierna, vi anser bara att Facebook 

har en större betydelse hos företagen.  

 

Vi började med att fråga hur många av de som svarat använder sig av Twitter. Svarade 

respondenterna att de inte hade Twitter (What’s Twitter? och I know what it is, but no, not 

for me), så avslutades enkätundersökningen.  

 

 
Figur 8. Antalet respondenter som har ett Twitter-konto. 

 

Av de som svarade på vår undersökning så hade 65 % ett Twitter-konto. 34 % var inte 

några Twitter-användare och avslutade efter denna fråga vår undersökning.  
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Figur 9. Antalet Twitter-användare som följer företag eller offentliga personer. 

 

Av de 65 % som använder Twitter, det vill säga 55 respondenter, så var det 44 individer, 

(80 %) som svarade att de följer individer de är intresserade av (kändisar eller andra 

intressanta personer) och företag de gillar på Twitter. 11 individer som deltog på vår 

undersökning (20 % av Twitter-användarna) svarade att de endast följer vänner och 

bekanta på Twitter.  

 

Vi ville även ta reda på hur man ser på Twitter, mer än ett sätt att se vad vänner och 

bekanta har för sig. Vi var intresserade av att se ifall Twitter ansågs vara en källa för 

nyheter och annan information (se Fig. 10).  

 

 
Figur 10. Antalet Twitter-användare som anser att Twitter fyller funktionen som en nyhetskälla. 

 

30 personer (54 % av Twitter-användarna) ansåg att Twitter är en källa för nyheter och 

information. Vi tolkar det som att de, genom att följa sina vänner, företag de är intresserade 

av och andra intressanta profiler så kan Twitter anses vara ett personifierat nyhetsflöde där 

användarna endast ser den information de bryr sig om.  
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Figur 11. Antalet Twitter-användare som följer trender på Twitter. 

 

I Figur 11 ser vi hur endast 13 personer (23 % av Twitter-användarna) följer trenderna på 

Twitter. Trender på Twitter är rubriker som visar populära samtalsämnen i användarnas 

geografiska områden. Ämnena som tas upp är de som är populära just under det ögonblick 

användaren är verksam i, detta så att användarna inte ska se samtalsämnen som var 

populära, utan det som är populärt (Twitter Help Center, 2012). När Twitter-användare 

skriver en uppdatering och väljer att markera ämnet med en #, en så kallad hashtag så 

redovisar Twitter de mest förekommande hashtagen i ett fält som kallas för Trends.  

 

 
Figur 12. Trend-fönstret visar de populäraste samtalsämnena till vänster om skärmen. 

 

När vi sedan såg att de endast var 13 personer som var intresserade av vilka ämnen som är 

populära så stärktes vår hypotes om att Twitter anses av användarna vara ett personligt 

nyhetsflöde ytterligare. 
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Figur 13. Antalet individer som anser att trender på Twitter är intressanta. 

 

Vi frågade dessutom ifall trenderna på Twitter var något användarna brydde sig om och 

endast 6 personer, 11 % av de som svarat att man använder Twitter, ansåg att de följer 

trenderna medan 85 % inte bryr sig om de mest populära samtalsämnena. Vi kommer att 

behandla ämnet vidare under diskussionen som följer här nedan. 

 

Vid frågan kring hur viktigt det är att profilen man följer på Twitter är verifierad, det vill 

säga ”äkta”, vilket innebär att användarna kan lita på att det är ett officiellt konto, så var 

det 35 personer (64 %) som ansåg att det är viktigt att Twitter-profilen är verifierad som 

officiell Twitter-konto.  

 

 
Figur 14. Antalet individer som anser att det är viktigt med bekräftade profiler. 

 

36 % ansåg inte att det var viktigt att Twitter-profilerna är verifierade. Redan nu får vi 

känslan av att användarna inte känner att det är så viktigt med företagens närvaro på 

sociala medier.  

6. Analys 
Vi fick in 84 svar för vår undersökning som vi valt att se som en stödundersökning för vår 

empiriska förankring. Efter att ha läst de vetenskapliga artiklarna som nämns ovan så har 

vi uppfattat att social feedback numera ses som någon form av valuta: ett sätt att försöka 

bilda tilltro mellan företag och konsument. Vi tror att vår undersökning pekar på att de 
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tekniker som finns tillgängliga på sociala medier utnyttjas och uppfattas av företagen som 

köper sådana tjänster, på ett felaktigt sätt.  

6.1 Analys av enkätundersökningen 

Av de 84 svar vi fick in så var könsfördelningen någorlunda jämn. Av de som svarade var 

54 % kvinnor och 44 % var män (2 % ville inte uppge sitt kön). Inför undersökningen hade 

vi inte någon större fundering kring könsfördelningen vilket gör att det jämna resultatet ses 

med mycket positiva ögon. Medelåldern var däremot förväntad, 80 % av respondenterna 

befann sig bland åldersgrupperna som är var mellan 18-32 år.  

6.1.1 Användning av Facebook 

När vi undersökte respondenternas ställningstagande till Facebook-grupper, ifall antal 

Likes påverkar deras tilltro till företagen bakom Facebook-gruppen, fann vi att 54 % inte 

anser att det är viktig med hur många anhängare en Facebook-grupp har för att själva gå in 

och Gilla företaget. Vi är medvetna om att frågan kan vara känslig för respondenterna och 

att oärliga svar kan förekomma då de eventuellt inte vill se sig själva falla för påverkan av 

sina vänner. Samtidigt är det en stor del (46 %) som anser att antalet Likes påverkar 

trovärdigheten och tillförlitligheten till ett företag. Det skulle innebära att tillförlitlighet går 

att köpa. Mer om det i diskussionen.  

 

Vi ställde även frågan kring huruvida företagens närvaro på sociala medier är viktigt eller 

inte för konsumenternas förtroende av ett företag eller produkt? Här svarade hela 92 % att 

det inte är viktigt att olika företag eller produkter har en profil som syns på sociala medier. 

Konsumenter fortsätter att köpa även om företag inte har exempelvis en Facebook-sida 

eller ett Twitter-konto. Vi antar att det i så fall innebär att produkterna som säljs och 

tjänsterna som erbjuds fortfarande har ett avgörande värde. 74 % av respondenterna 

svarade att de inte Gillar en sida per automatik. Detta är intressant för oss då 46 % ansåg 

att antalet anhängare påverkar deras tillit, men att det i så fall inte påverkar deras beslut om 

att gilla ett företag online eller inte. 

 

6.1.2 Användning av Twitter  

Av de 84 respondenter som svarade på enkätundersökningen var det 65 % (55 

respondenter) som hade Twitter och av dessa 55 så var det 44 personer (80 %) som svarade 
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att de följer företag och offentlig personer. Detta är intressant för oss att ta reda på för att 

se ifall individerna har samma benägenhet att följa företag och offentliga personer på 

Twitter som de är på Facebook där 98 % har gillat olika Facebook-sidor. Vi vill se ifall 

Twitter kan fungera som en plattform för nyheter och informationsflöde och med så många 

som ändå följer offentliga profiler och företag så anser vi att de gör det för att hålla sig 

uppdaterade. Med det sagt så är det ändå få som följer Twitters trender där det som 

diskuteras mest i användarens geografiska närhet publiceras som rubriker och löpsedlar. 

Endast 11 % ansåg att det som publiceras som en Twitter-trend är viktigt nog för att följa 

och informera sig om. Här kan vi se likheter med Facebook-grupper som har stort antal 

followers, där Trend på liknande sätt indikerar på antalet intresserade. På liknande sätt 

anser användare att de vill finna ett eget intresse i ämnet och inte påverkas märkbart enbart 

för att andra pratar om det.  

 

Även på Twitter kan vi se hur viktigt det är för användarna med tilltron till kontot de följer. 

64 % ansåg att det är viktigt att kontot de följer och vill hålla sig uppdaterad av är 

verifierad som en officiell kommunikationskanal. Twitter gör egna bedömningar och 

verifierar endast konton de anser har tillräckligt med dynamisk uppmärksamhet, alltså inte 

antalet anhängare. Konton de anser har hög risk att förfalskas och som har politiska, 

religiösa, affärsmässiga eller kommersiella kopplingar är även de konton som Twitter 

verifierar. Vi lägger märke till att även här så läggs fokus på antalet anhängare som pratar 

om en profil, det vill säga det är anhängarna själva som har valt att skriva en Tweet, vilket 

medför att företagen inte kan köpa till sig uppmärksamhet vad gäller en verifikation. Det 

skulle innebära att de får en drös med följare som inte talar om profilen i fråga, vilket i sig 

resulterar att de inte har möjlighet till att få en verifikation av Twitter (Twitter Varification, 

2012). De kan alltså inte köpa förtroende på samma sätt som på Facebook där det endast 

handlar om användarnas förtroende till antalet Likes.  

 

Att döma av resultatet så ser vi att kvantiteten av anhängare endast medför en viss mängd 

av förtroende. Facebook-användare och Twitter-följare ser gärna att kontot eller sidan de 

följer, på något sätt är verifierad. Vare sig det innebär att en stor skara människor har 

”godkänt” en profil till att vara officiell eller om det är Twitter som gör det så visar vår 

undersökning att tilliten beror på antalet individer som gillar eller följer en profil. Det 

innebär dock inte att det kommer att generera fler följare och anhängare. Vi kan även se att 
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företagens möjligheter till att köpa förtroende i form av anhängare endast är praktiskt och 

lukrativt på Facebook.  

 

Vad gäller förmågan att få individer att följa ett konto så är det inte lika troligt som att 

köpa förtroende. Mer om det under diskussionen. 

7. Slutsats och Diskussion  
Med vår frågeställning kring vilka för- och nackdelar det finns i att köpa social feedback så 

har vi kommit fram till diverse hypoteser och observationer som öppnar upp för framtida 

forskning. Vi tolkar i vår undersökning att stora antal anhängare till en Facebook-sida eller 

ett Twitter-konto kan generera tillit hos respondenterna. Exempelvis ifall vi letar efter en 

Facebook-sida vars ägare tillverkar en produkt vi tycker om, så letar vi per automatik efter 

sidan med flest anhängare och tolkar det som att de med flest Likes eller Followers är 

officiell.  

 

Vi kan även se genom vår analys att Facebook-sidor eller Twitter-konton med stora antal 

anhängare inte behöver betyda att den höga siffran ska fungera som någon form av 

övertygelse för att gilla en sida. Vad individerna själva har för uppfattning kring en 

produkt, kan vi med vår undersökning visa att det inte påverkas om en produkt eller företag 

har miljontals anhängare. Tvärtom så menar 92 % av våra respondenter att det inte spelar 

någon roll ifall ett företag är närvarande bland sociala medier, det är produkten som är det 

viktigaste. Beteendet med social feedback bland de elektroniska plattformerna går att 

jämföra med konsumerandet i riktiga affärer. Konsumenten kan få rekommendationer och 

tips (jmf: shares och länkspridning) av närstående angående butiker och produkter (jmf: 

sidor och konton) och ta till sig av det. Konsumenten vill dock själv avgöra den slutgiltiga 

tilliten (i form av köp eller hängivelse) och själv bedöma värdet av den (jmf: Likes och 

followers).  

 

När ett företag däremot gör entré i den digitala sfären så spelar antalet anhängare för 

profilen en stor roll för att människor ska lita på att profilen är officiell. Där menar vi att 

företagen gör delvis rätt i att köpa Likes och Followers.  
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Paradoxalt nog så kan sociala nätverk med enkla medel motarbeta detta ”fusk” som det 

ändå anses vara genom att, som Twitter, själva verifiera företagsprofiler och på så sätt göra 

försäljningen av anhängare meningslöst.  

 

Vid virala sammanhang så spelar inte antalet visningar någon roll: ser vi att flera av våra 

vänner har tagit del av ett videoklipp och väljer att sprida det, likt fallet med Kony 2012, så 

är chansen stor att även vi väljer att ta del av video utan att veta vad det handlar om. Det 

essentiella förblir produkten som säljs: lyckas företag övertyga tio av våra egna vänner att 

sprida en viss produkt, video eller dylikt så kommer det att ske genom kvalitén på varan 

och inte genom kvantiteten av anhängare eller visningar.  

 

Med andra ord har förtroende gentemot sidor med stora antal anhängare samma effekt på 

oss individer bland sociala medier som ”rekommendationer” från våra vänner. Vill man 

övertyga att en produkt är bra så ska man satsa att leverera en vara med hög standard, det 

hjälper inte att köpa trender på Twitter eller skapa låtsaskonton på Facebook för att 

övertyga oss om att en deodorant eller organisation är bra. Köp av social feedback har i sig 

ingen funktion i spridning eftersom de inte har ett nätverk som de kan sprida till. Den kan 

som sagt ha en större betydelse när det kommer till verifiering för att fastställa till exempel 

trovärdighet i olika utsträckningar. Den kan även på så vis spela roll när det kommer till att 

locka en person till att se till exempel ett klipp som i sin tur sen kan sprida vidare till sina 

kontakter och förhoppningsvis initiera en viral spridning. 

 

Med resultatet av undersökningen vill vi göra en försiktig generalisering och spekulerar 

kring att köpandet av anhängare, social feedback osv gynnar mindre aktörer så som 

frilansare som ska marknadsföra sig själva och sina kunskaper. En designer som skapar en 

grupp på Facebook och köper 1000 Likes har större möjligheter att framstå som 

framgångsrik och skicklig mot andra inom samma profession om dessa enbart har 20 

Likes. För utomstående individer blir effekten av antalet anhängare att 1000 personer 

”bekräftar” designerns förmåga och kompetens, för att återkoppla till vår hypotes om att 

många Likes ger tillit som beskrivs här ovan. Medan de med mindre Likes riskerar att ses 

som amatörer vars kompetens man inte kan lita på.  
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7.1 Förslag till fortsatta studier 

Även om vi anser att vår undersökning visar ett samband mellan höga siffror av antal 

anhängare och att det genererar en form av förtroende från konsumtens sida, så vill vi ändå 

påpeka att en studie i större omfattning bör göras för att säkerhetsställa denna slutsats. Vi 

anser att vår utredning ger en antydan på att detta samband kan ses som en hypotes men att 

det är mycket kvar innan vi kan fastställa relationen mellan social feedback och förtroende. 

Vi välkomnar vidare forskning på detta för att se ifall ett tydligt samband existerar i större 

sammanhang eller om det inte alls stämmer överens med vårt resultat. 
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