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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur användare av sociala medier förhåller sig 

till, och varför de väljer att följa företagssidor i sociala medier, vad de förväntar sig av dem samt 

hur de upplever företagens ständiga närvaro. Vi har undersökt detta utifrån en kvalitativ ansats 

och har använt fokusgrupper för att samla in studiens empiriska material. 

Fokusgruppsintervjuerna är semistrukturerade då detta anses vara lämpligt för att fånga in så 

mycket som möjligt av ämnet samtidigt som deltagarna får möjlighet att diskutera fritt. Det 

teoretiska ramverk som används i denna studie omfattar konsumentattityder, konsumentbeteende, 

skapande av image genom varumärken och word of mouth i sociala medier.  

 

Våra resultat visar att de största anledningarna till att deltagarna följer företag i sociala medier är 

för att få tillgång till information och inspiration samt ta del av underhållning. Majoriteten av 

deltagarna följer även företag för att få någonting tillbaka i form av tjänster, rabatter eller 

erbjudanden. Image är en avgörande faktor till varför deltagarna väljer att inte följa företagssidor. 

Den mest återkommande förväntan deltagarna har är att företagssidorna ska ge möjlighet till en 

tvåvägskommunikation, att företag ska svara på användares kommentarer samt att deras svar är 

relevanta. Deltagarna ställer sig generellt sett positiva till företags närvaro i sociala medier, 

främst för att detta ger dem möjlighet att påverka företag genom att framföra sina åsikter och 

kritik samt ta del av andra användares kommentarer. Deltagarna är mest negativa till 

företagsrelaterat innehåll som de själva inte aktivt har valt att ta del av. Majoriteten av deltagarna 

anser att det skulle kännas konstigt om företag inte fanns i sociala medier och menar att det är 

bättre att de finns där än att de inte gör det.  

 

Nyckelord: Sociala medier, företagssidor, företags ständiga närvaro, konsumentattityd, 

motivation, image 

 



Abstract 
 

The aim of this thesis is to gain a deeper understanding of how social media users relate to and 

why they choose to follow business accounts in social media, what they expect from them and 

how they feel about businesses constant presence in social media. We have studied this through a 

qualitative approach and have collected our data through the use of focus groups. In order to 

capture as much of the subject as possible the interviews have been semi-structured as this is 

considered to allow the participants to discuss freely. The theoretical framework covers 

consumer attitudes, consumer behaviour, image creation through brands and word of mouth 

through social media. 

 

The results show that the participants mainly follow business accounts for information, 

inspiration and entertainment. The majority of the participants also follow business accounts to 

gain access to discounts, promotions and services. However, image is also a key factor as to why 

the participants choose not to follow business accounts. The most recurring expectation among 

the participants is that the business accounts enable two-way communication, that businesses 

respond to users' comments and that the responses are relevant. On the one hand the participants 

generally perceive businesses presence in social media as positive when it gives them the means 

to influence businesses, express opinions and criticism and learn from other users' comments. On 

the other hand the participants generally perceive businesses presence in social media as negative 

when content they have not actively chosen to take part of reaches them. That said, the majority 

of participants believe that businesses should be present in social media and would perceive it as 

somewhat strange if they where not. 

  
Key words: Social media, business pages, businesses constant presence, consumer attitudes, 

motivation, image 
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1. Inledning 
 

I det här avsnittet ges en introduktion till ämnet vilket följs av studiens problemformulering och 

syfte.  

 

Sociala medier har för många människor världen över blivit en självklarhet och en del av 

vardagen. Att synas och vara aktiv i sociala medier är någonting som du i princip “måste” för att 

hänga med i svängarna och vara aktuell.1 Det är inte längre bara privatpersoner som använder sig 

av de olika sociala nätverken, utan det har, om vi ska tro på reklam- och PR-byråer, kommit att 

bli minst lika viktigt, om inte viktigare,2 för företag att marknadsföra sig själva, ständigt vara 

närvarande och uppdaterade i sociala medier.3 Det är viktigt för företag att nå både sina 

nuvarande och potentiella kunder och marknadsföring via sociala medier är enligt reklam- och 

PR-byråer ett effektivt sätt. 4  

 

I januari 2014 använde över en fjärdedel av världens befolkning sociala medier5 med ett 

genomsnitt på två timmar per dag.6 I och med internet och sociala mediers spridning har 

konsumenternas möjligheter till att kommunicera med företag samt ta del av andra konsumenters 

åsikter förändrats radikalt 7 och möjligheterna har i princip blivit obegränsade. Sociala medier har 

kommit att bli centrala för företag när det kommer till att påverka konsumenter och deras 

medvetenhet, hur de inhämtar information, vad de har för åsikter, attityder, köpbeteende och 

efterköpsbeteende. 8  

 

Diskussionerna om varför och hur företag bör använda sociala medier för att kommunicera sitt 

varumärke är många, men vad det egentliga värdet av företagens närvaro i sociala medier är har 

visat sig vara en svår fråga att svara på.9 Samtidigt anses det vara så pass viktigt för företag att 

                                                
1 Copios.se, Reklam- och Marknadsföring 
2 Ibid. 
3 Webbdo.se, webbyrå 
4 Effektid.com, Fullservicebyrå inom internetmarknadsföring 
5 digitalbuzzblog.com, Global digital statistics, s. 5   
6 Ibid, 36 
7 Mangold & Faulds, Social media: The new hybrid element of the promotion mix, 2009, s.357 
8 Ibid, 358  
9 Hoffman & Fodor,. Can you measure the ROI of your social media marketing? 2009, s. 41-42 
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synas i sociala medier att det uppkommit en marknad för att köpa “likes” på Facebook10 av 

företag som FBlikes, vars affärsidé är att tillhandahålla 500 likes for 590 kronor.11 Att inte synas 

i sociala medier skulle enligt sociala medierkonsulten Annika Lidne och många andra innebära 

att företaget uppfattas som gammalmodigt.12 Vill man ligga rätt i tiden, företag som privatperson, 

bör man alltså se till att vara närvarande och synas så mycket som möjligt i olika sociala medier.  

 

 

  

                                                
10 Zenou, Företagen köper sig “gillande” på Facebook. DN, 2012-05-10  
11 Fblikes.se, Köp Facebook Likes, 2012 
12 Zenou, Företagen köper sig “gillande” på Facebook. DN, 2012-05-10  
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2. Bakgrund 
 

I det här avsnittet ges en inblick i hur sociala medier har utvecklats fram till idag samt hur de 

används inom marknadsföring. Vidare ges en introduktion till Facebook, Instagram, Twitter och 

YouTube.  

 

2.1 Sociala medier och Webb 2.0 
 

Idén om Webb 2.0 kom till av O’Reilly och MediaLive International inför en konferens som ägde 

rum år 2004.13 Centralt för Webb 2.0 är att webben ska fungera som en plattform där innehåll 

och applikationer kontinuerligt modifieras av alla dess användare. Medan Webb 2.0 inte innebär 

några specifika tekniska uppdateringar av internet finns det några grundläggande funktioner och 

program vilka är nödvändiga för att en webbtjänst ska kallas för Webb 2.0. Dessa är bland annat 

Adobe Flash, ett program som används för att bland annat skapa animationer för webben, RSS, 

en samling XML-baserade filformat som används för att syndikering av webbinnehåll och 

AJAX, ett samlingsnamn för flera olika tekniker som kan användas för att bygga applikationer. 14 

 

Sociala medier definieras enligt Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein som en grupp 

internetbaserade program som bygger på de ideologiska och teknologiska grunderna för Webb 

2.0 vilka gör det möjligt att skapa och utbyta användargenererat innehåll genom text, bild eller 

ljud. Sociala medier består bland annat av kollaborativa projekt såsom wikier, bloggar, “content 

communities”, såsom YouTube, sociala nätverkssidor såsom Facebook, virtuella spelvärldar och 

virtuella sociala världar. 15 

 

Sociala medier skiljer sig från massmedier då innehållet kan produceras och skapas av 

användaren istället för en professionell organisation samt genom att användare i princip kan 

kommunicera med varandra obegränsat. Sociala medier beskrivs vidare som en kombination av 

social interaktion, teknologi och användargenererat innehåll vilket kan användas för 

nyhetsförmedling, för att umgås, för marknadsföring, organisering, underhållning och 
                                                
13 O’Reilly., What Is Web 2.0, Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, 2005 
14 Kaplan & Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, 2010, s. 60-61 
15 Ibid, 61 
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kulturutbyte. Servrarna som används till de olika sociala medierna ägs oftast av företag vilka 

tillhandahåller tjänsten och lagrar informationen medan användarna själva kommunicerar och 

skapar innehållet. 16 

 

2.2 Marknadsföring i sociala medier 
 

Marknadsföring genom sociala medier definieras som användandet av sociala mediekanaler för 

att marknadsföra ett företag och dess produkter. Denna typ av online-marknadsföring ses som en 

del av och ett komplement till traditionella webbaserade marknadsföringsstrategier såsom 

reklamkampanjer online och nyhetsbrev via e-mail.17 Enligt Akar och Topcu medför sociala 

medier att konsumenten själv kan bli marknadsförare samt ger denne makten att skapa en positiv 

eller negativ bild av företaget. Marknadsföring genom sociala medier har under senare tid tagit 

upp en stor del av företags marknadsföringsstrategier och i vissa fall ersatt företags äldre 

marknadsföringsmetoder. I traditionell marknadsföring används främst envägskommunikation, 

push-baserad kommunikation och avbrottsdriven kommunikation. Det vill säga, företaget riktar 

sina marknadsaktiviteter till konsumenten utan att konsumenten ger sin tillåtelse, samt genom att 

avbryta deras andra aktiviteter. Marknadsföring genom sociala medier är istället deltagande, 

vilket innebär att det för att den ska bli realiserad krävs ett användardeltagande. Marknadsföring 

genom sociala medier fokuserar på multiriktade dialoger där företag kommunicerar med 

konsumenter, konsumenter kommunicerar med företag och konsumenter kommunicerar med 

andra konsumenter. Slutligen är marknadsföring genom sociala medier till största del skapat av 

användarna och inte av företagen. 18 

 

2.3 Mobilt och socialt går hand i hand 
 

Mobiltelefoner har fått en stor roll i många människors vardag och har idag blivit en sådan 

självklarhet att det för många människor anses otänkbart att leva utan dem.19 Efter år 2007, när 

                                                
16 Nationalencyklopedin, Sociala medier, 2014. 
17 Barefoot & Szabo, Friends with benefits: A social media marketing handbook, 2010, s. 13 
18 Akar & Topcu, An Examination of the Factors Influencing Consumers' Attitudes Toward Social Media Marketing, 
2011, s. 41 
19 TT, 7 av 10 kan inte leva utan mobilen, Expressen, 2011-06-08 
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iPhone kom ut på marknaden, har allt fler företag börjat anpassa sig efter detta genom bland 

annat mobil marknadsföring. Att marknadsföra sitt företag genom mobila sociala medier skiljer 

sig från traditionell media då både konsumenter och företag är ständigt närvarande och alltid har 

tillgång till varandra och till ett nätverk. 20 

 

Mobiltelefonen ger en högre grad av integrationen mellan den virtuella och den verkliga världen. 

Användare kan genom bland annat Facebook, Instagram och Twitter ta reda på exakt var andra 

användare befinner sig, vad de gör och när de gör det. Sammanslagningen av den virtuella och 

verkliga världen har i sin tur möjliggjort för nya och revolutionära sätt att kommunicera på, både 

privatpersoner och företag emellan. 21 

 

2.4 Facebook, Twitter, Instagram och YouTube  
 

2.4.1 Facebook 
 

Facebook är en social nätverkssida som startades år 2004 av Mark Zuckerberg med syfte att 

skapa en möjlighet för dess användare att lättare hålla kontakt med andra människor samt bygga 

upp kontakter och ett stort nätverk. Som medlem på Facebook kan du bland annat presentera dig 

själv och dina vänner i både text och bild och kommunicera genom antingen privata eller 

offentliga textmeddelanden. Den största delen av webbplatsen utgörs av användarnas profiler och 

den mesta kommunikationen mellan användarna sker genom text och bild. I början av 2014 hade 

Facebook cirka 1,23 miljarder aktiva användare i månaden. 22 

 

2.4.2 Twitter 
 

Twitter grundades år 2006 av Jack Dorsey och är en webbaserad tjänst för socialt nätverkande 

och kommunikation användare emellan. Twitter består av mikrobloggar där användare kan 

publicera textmeddelanden, så kallade tweets, som maximalt får innehålla 140 tecken. Twitter har 

ofta en stor och viktig roll när det kommer till att snabbt förmedla nyheter och dramatiska 
                                                
20 Kaplan, If you love something, let it go mobile: Mobile marketing and mobile social media 4x4, 2012, s. 129-139 
21 Ibid. 
22 Nationalencyklopedin, Facebook, 2014.  
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händelser. I slutet av år 2013 hade Twitter cirka 230 miljoner användare. 23 

 

2.4.3 Instagram 
 

Instagram grundades år 2010 och är en mobilapplikation där användare kan dela sina egna bilder 

med andra. Applikationen låter användare ta bilder, redigera dem och sedan lägga upp dem i 

applikationen, på Facebook och/eller på Twitter. Facebook köpte upp Instagram för 1 miljard US 

dollar år 2012. I början av 2014 hade Instagram cirka 200 miljoner aktiva användare i månaden 

som tillsammans delade cirka 60 miljoner bilder om dagen. 24 

 

2.4.4 YouTube 
 

YouTube grundades år 2005 och är ett “content community” för både distribution och 

konsumtion av videoklipp. På webbplatsen kan privatpersoner, professionella producenter och 

företag dela sina videofilmer. Allt fler företag har under åren börjat använda webbplatsen för 

annonser och reklam. År 2006 köptes YouTube upp av Google för ett värde av 1,65 miljarder US 

dollar. 25 

 

2.5 Problemformulering 
 

Idag diskuteras det flitigt om varför, hur och i vilken utsträckning företag bör marknadsföra sig i 

sociala medier. Sociala medier har sedan det introducerades använts av privatpersoner för att 

skapa och dela innehåll samt nätverka med varandra. Vad händer när möjligheterna till 

marknadsföring växer och företag i sin tur tar allt större plats i sociala medier? I och med att det i 

princip alltid finns en möjlighet för företag att nå användare och för användare att ta del av, gilla, 

kommentera och dela företagsrelaterat innehåll kan företagens närvaro komma att upplevas som 

ständig. Finns det risk för att företags närvaro blir irriterande för användare av sociala medier, 

eller upplevs det som positivt och som en möjlighet att när som helst kunna interagera med 

företag? 
                                                
23 Nationalencyklopedin, Twitter, 2014 
24 Nationalencyklopedin, Instagram, 2014 
25 Nationalencyklopedin, YouTube, 2014 
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2.6 Syfte 
 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur användare av sociala medier förhåller sig 

till och varför de väljer att följa företagssidor i sociala medier, vad de förväntar sig av dem samt 

hur de upplever företagens ständiga närvaro.  

 

2.7 Definitioner 
 

Användare - Användare av sociala medier. Ingen vikt läggs vid huruvida dessa användare är 

konsumenter och/eller kunder till företagen. 

 

Gilla - Användare kan gilla företagsrelaterade inlägg, bilder och filmer på Facebook, Instagram 

och YouTube. På Twitter har funktionen favoritmarkering samma innebörd som att gilla.  

  
Följa - Användare kan följa företag på Facebook, Instagram, Twitter och YouTube. Att följa ett 

företag innebär att användaren aktivt väljer att ta del av nyheter och uppdateringar från företaget i 

fråga. På Facebook heter det att gilla ett företag, men för att undvika förvirring kring vilken typ 

av “gilla” det gäller använder vi endast begreppet följa, förutom i citat.  

 

Företagssida - Företags Facebooksidor, Twitterkonton, Instagramkonton och YouTubekanaler. 

 

Företagsrelaterat innehåll - Innehåll som både företag och användare skapar, som har med 

företag att göra.  
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3. Metod 
 

I följande avsnitt redogörs för vilken metod och urvalsram som har använts, hur intervjuguiden 

är utformad och hur studien har genomförts. Avsnittet avslutas med metodkritik.  

 

3.1 Forskningsansats 
 

I och med studiens syfte och problemformulering har tre fokusgruppsintervjuer genomförts vilket 

är en kvalitativ metod för att samla in data. Detta anses lämpligt i och med att studien ämnar 

skapa en förståelse för varför människor tycker som de gör,26 fånga in fenomen såsom 

upplevelser, motivation och handlande samt för att intervjumetoden uppmuntrar till att 

intervjudeltagarna får tala fritt.27 Vidare ger fokusgrupper deltagarna möjlighet att ta del av 

varandras åsikter och skälen till dessa. En deltagare kan svara på ett visst sätt, men beroende på 

vad en annan deltagare säger, komma att modifiera och utveckla sitt svar. Deltagarna kan även 

hålla med om något de själva inte tidigare tänkt på, vilket gör fokusgrupper till en bra metod för 

att få fram olika synpunkter och åsikter i en eller flera frågor. 28  

 

Den kvalitativa forskningen är enligt Bryman och Bell tolkningsinriktad eller interpretativ i sin 

kunskapsteoretiska ståndpunkt. Vidare utgår kvalitativ forskning från en ontologisk ståndpunkt 

vilken innebär att samspel mellan individer anses skapa sociala egenskaper. 29 Författarna 

diskuterar de svårigheter som förekommer bland forskare att definiera vad kvalitativ forskning 

är. Beskrivningen som används har kritiserats för att vara för snäv då kvalitativ forskning kan 

anta många olika former.30 Bryman och Bell tar upp två skäl till varför det förekommer 

svårigheter bland forskare att definiera vad kvalitativ forskning är. Det ena skälet är den 

mångtydighet som förekommer mellan hur teori och praktik kopplas samman. Medan kvantitativ 

forskning låter teoretiska frågeställningar styra problemformulering, insamling och analys av 

data antas teori inom kvalitativ forskning vara en följd av undersökningen och inte dess 

                                                
26 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2013, s. 509 
27 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 52-53 
28 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2013, s. 509 
29 Ibid, 390-391 
30 Ibid, 391 
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utgångspunkt. I denna studie har emellertid teori och problemformulering vuxit fram tillsammans 

för att sedan styra val av metod för insamling och analys av data. Det andra skälet till att det finns 

svårigheter med att definiera kvalitativ forskning är att begreppet rymmer flertalet olika metoder. 

Vanligt förekommande metoder inom kvalitativ forskning är etnografi/deltagande observationer, 

kvalitativa intervjuer, språkbaserade metoder för insamling och analys av kvalitativ data och den 

valda metoden för denna studie, fokusgrupper. 31  

 

3.2 Fokusgrupper 
 

Fokusgruppsmetoden brukar innebära att människor möts i grupp för att på ett fokuserat sätt 

diskutera olika aspekter av ett tema eller ämne.32 Fokusgrupper har idag enligt Wibeck flera 

användningsområden och tillämpas inom vitt skilda discipliner. Metoden kan dels användas för 

att studera innehållet i det gruppmedlemmarna diskuterar och dels hur gruppmedlemmarna 

interagerar med varandra.33 I denna studie ligger fokus på innehållet i vad som diskuteras och 

inte på medlemmarnas interaktion.  

 

Wibeck menar att det finns en rad frågor forskare måste ställa sig för att komma fram till 

huruvida fokusgrupper är en lämplig metod för en studie. Fokusgruppsmetoden kan till exempel 

vara lämplig när det finns stora olikheter mellan människor, när olikheter ska förstås, när det 

finns behov av en respektfull och vänlig undersökningsmetod eller när handlande och motivation 

ska undersökas. I denna studie ligger det sistnämnda, att undersöka handlande och motivation, 

som grund för varför fokusgrupper anses vara en lämplig metod. 34  

 

Fokusgruppsintervjuer kan enligt Wibeck vara strukturerade eller ostrukturerade. Desto mer 

moderatorn styr interaktionen i gruppen desto mer strukturerad är fokusgruppsintervjun. Detta 

kan dels handla om att moderatorn utövar kontroll över vilka ämnen som diskuteras genom att 

styra frågorna och dels genom att styra gruppdynamiken så att alla gruppdeltagarna deltar lika 

                                                
31 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2013, s. 393-394 
32 Ibid, 507 
33 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 21 
34 Ibid, 52-53 
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mycket i diskussionen.35 I denna undersökning tillämpas semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer då detta anses vara lämpligt för att fånga in så mycket som möjligt av 

ämnet samtidigt som deltagarna får möjlighet att diskutera fritt. En av nackdelarna med att 

moderatorn styr interaktionen är enligt Wibeck att forskarnas förförståelse och föreställningar 

kan komma att påverka gruppdeltagarna. En fördel är att om diskussionen går mot att hamna 

alltför långt ifrån ämnet kan moderatorn ställa frågor som leder deltagarna in på rätt väg igen. Ju 

högre graden av moderatorns deltagande är desto högre är chansen att rätt aspekter av ämnet 

fångas in. En annan fördel med strukturerade fokusgrupper är att moderatorn i de fall där en eller 

flera av gruppdeltagarna är tystlåtna kan gå in och ställa specifika frågor till dessa och på så sätt 

uppmuntra till diskussion. 36  

 

Åsikterna kring hur stora fokusgrupper ska vara går mellan forskare isär. Wibeck menar att 

mycket talar för att mindre fokusgrupper är att föredra då ju större en grupp är desto mindre 

utrymme och inflytande får varje deltagare. Det är även lättare att ge och få feedback i en liten 

grupp och genom att det fysiska avståndet mellan deltagarna är litet är förutsättningarna för att 

kommunikationen blir mer personlig större. Med detta som bakgrund drar Wibeck slutsatsen att 

ett lämpligt antal deltagare i en fokusgrupp är mellan fyra och sex personer, vilket tillämpas i 

denna studie. 37 

 

Enligt Wibeck beror valet av hur många grupper som behövs på komplexiteten i det fenomen 

som studeras. Är fenomenet komplext finns det anledning att tro att deltagarnas åsikter kommer 

att variera eller till och med stå i motsats till varandra. Är detta fallet kommer det troligen att 

krävas flera fokusgrupper för att forskaren ska kunna upptäcka det som finns att upptäcka inom 

ämnet. För varje fokusgruppsintervju som genomförs bör andelen ny information minska vilket 

slutligen leder till det Wibeck kallar för teoretisk mättnad.38 Utifrån studiens syfte men också 

utifrån den tid som har funnits till vårt förfogande har tre fokusgruppsintervjuer genomförts. Vid 

planeringsskedet bestämde vi oss för att genomföra tre fokusgruppsintervjuer för att sedan 

komplettera med fler om detta skulle visa sig nödvändigt för att uppnå teoretisk mättnad. Efter de 

                                                
35 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 56-57 
36 Ibid, 57-58 
37 Ibid, 61-62 
38 Ibid, 60-61 
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tre planerade fokusgruppstillfällena hade vi närmre 50 sidor transkriberat material. Mycket av 

innehållet i diskussionerna återfanns i alla tre fokusgruppstillfällen och utifrån detta har vi ansett 

att ännu en fokusgrupp inte är nödvändig. 

 

3.3 Urval  
 

På grund av det stora antalet nätverkssidor som finns i sociala medier har vi i denna studie valt att 

endast undersöka Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. 

 

För att sätta samman fokusgrupperna används ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär 

enligt Wibeck att deltagarna väljs utifrån vad projektets mål är.39 Då vi i denna studie inte ämnar 

studera olikheter mellan människor utan endast undersöka användares handlande och motivation 

är urvalskriteriet att deltagarna använder sociala medier minst en timme om dagen. Ingen vikt 

läggs vid deltagarnas ålder eller kön. Rekryteringen har gjorts genom ett bekvämlighetsurval där 

personer i vår närhet har tillfrågats. 40 Om ett bekvämlighetsurval används menar Bryman och 

Bell att det inte går att säga vilken population stickprovet representerar, vilket medför att det inte 

går att generalisera resultaten. I denna studie är urvalet således inte representativt för 

populationen användare av sociala medier.  Resultaten kan däremot användas som underlag för 

fortsatt forskning och för att göra kopplingar med studiens resultat. 41 Wibeck menar att vad som 

sker i gruppen kan komma att påverkas av hur moderatorn uppfattas av deltagarna. Å ena sidan 

menar hon att deltagarna kan komma att känna sig mer avslappande om moderatorn kommer från 

en liknande kulturell bakgrund som dem, å andra sidan menar hon att dessa likheter medför att 

det finns risk för att det kritiska forskningsperspektivet hamnar i skymundan.42 Att vi är bekanta 

med samtliga deltagare är därmed en faktor som kan komma att påverka diskussionerna inom 

fokusgrupperna. 

 

Grupp ett består av tre kvinnor och en man mellan åldrarna 23 och 37. Samtliga studerar vid 

Södertörns Högskola, tre av dessa är bekanta. Grupp två består av fyra kvinnor mellan åldrarna 

                                                
39 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 66- 67 
40 Ibid, 52-53 
41 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2013, s. 205 
42 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 83-84 
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23 och 25, alla är goda vänner. Grupp tre består av två män och två kvinnor mellan åldrarna 23 

och 31 varav två känner till varandra.  

 

Beroende på vad syftet med undersökningen är bör homogena eller heterogena grupper väljas.43 

Huruvida är homogena eller heterogena har inte varit ett krav vid rekryteringen. Vi kan ändå se 

tendenser till homo- och heterogenitet inom grupperna. Den första gruppen är homogen i 

avseende att alla deltagare studerar vid Södertörns Högskola och bor i Stockholm, men heterogen 

utifrån ålder och familjeförhållande. Den andra gruppen är övervägande homogen då samtliga 

deltagare är kvinnor mellan 23 och 25 år gamla vilka alla har växt upp på samma ort och är goda 

vänner. Den tredje gruppen är homogen i avseende att alla bor i Stockholm, är relativt unga och 

utan barn men heterogen gällande utbildningsnivå.  

 

Enligt Wibeck går meningarna isär huruvida redan existerande grupper bör användas eller inte. 

När gruppdeltagarna inte känner varandra finns det risk för att starka personligheter tar över 

diskussionen medan blyga och mindre utåtriktade personer blir tystlåtna. Består gruppen av goda 

vänner finns det dock risk för att vissa saker tas för givna inom gruppen vilket kan medföra att 

viktiga aspekter av ämnet som diskuteras inte tas upp.44 Grupp ett består som nämnt av fyra 

studenter varav tre är bekanta. Dessa tre går i samma klass och det var vid intervjutillfället tydligt 

att de kände sig avslappnade i varandras sällskap, även om detta inte innebar att alla lika gärna 

diskuterade. Den fjärde deltagaren kände inte övriga deltagare men verkade inte påverkas 

negativt av detta och hade inte svårt för att göra sin röst hörd. Grupp två består som nämnts av en 

grupp med goda vänner. Stämningen vid intervjutillfället var relativt avslappnad och 

diskussionen blev livlig vilket innebar att moderatorn inte behövde göra mer än att ställa sina 

frågor för att få igång en diskussion. I grupp tre känner inga av deltagarna varandra särskilt väl 

och det var vid intervjutillfället ibland svårt att få igång en diskussion. Därmed blev moderatorns 

roll i vissa fall mer styrande och vid ett par tillfällen försökte moderatorn stimulera gruppen till 

diskussion genom att berätta om egna erfarenheter som berörde ämnet. 

 

                                                
43 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 63 
44 Ibid, 65 
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3.4 Intervjuguide 
 

Under samtliga fokusgruppstillfällen har en intervjuguide använts. Enligt Kreuger45 bör en 

strukturerad intervjuguide innehålla fem typer av frågor. Dessa är öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Syftet med 

öppningsfrågor är att öka graden av gruppkohesion och få gruppmedlemmarna att upptäcka att de 

har någonting gemensamt med varandra. Introduktionsfrågor används för att introducera ämnet 

och ge deltagarna chansen att själva reflektera över de erfarenheter de har av ämnet. 

Övergångsfrågorna ska hjälpa deltagarna att se ämnet utifrån ett större perspektiv och föra 

diskussionen till nyckelfrågorna. Nyckelfrågorna är enligt Kreuger46 de viktigaste frågorna för 

analysen och mest tid ska ägnas åt dessa. Sist ställs de avslutande frågorna där deltagarna ska få 

möjlighet att reflektera över ämnet en sista gång samt lägga till det de anser behöver belysas 

mer.47   

 

Inför det första fokusgruppstillfället skapades en intervjuguide utifrån ovanstående kriterier 

vilken finns med som bilaga. Denna kom att modifieras inför de andra två fokusgruppstillfällena 

då ordningen visade sig medföra att diskussionen blev något upprepande. Somliga frågor har inte 

använts alls och en del frågor har ställts till en fokusgrupp men inte en annan. 

 

3.5 Genomförande 
 

Den första fokusgruppsintervjun ägde rum på morgonen den 16e april 2014 i ett grupprum på 

Södertörns Högskola och tog lite drygt en timma att genomföra. En av oss agerade moderator och 

den andra observatör.  

 

De andra två fokusgruppsintervjuerna ägde rum på kvällen den 22a april 2014. På grund av detta 

kunde endast en av oss närvara vid var fokusgruppssession. Fokusgrupp två träffades mellan 

18.00 och 19.15 på Lidingö i hemmamiljö och fokusgrupp tre träffades mellan 18.00 och 18.50 i 

hemmamiljö på Södermalm.  

                                                
45 Kreuger, 1998. Citerad i Wibeck, 2010, s. 73 
46 Kreuger, 1998. Citerad i Wibeck, 2010, s. 74  
47 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 73-74 
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Vid varje fokusgruppstillfälle presenterades syftet med studien och en förklaring av begrepp för 

att deltagarna skulle få en introduktion och ökad förståelse för ämnet. Därefter påbörjades 

gruppintervjun och diskussionen. Samtliga fokusgruppsintervjuer spelades in med hjälp av en 

iPhone och transkriberades direkt därefter.  

 

3.6 Transkribering  
 

Kraven på bearbetning av data från fokusgrupperna varierar enligt Wibeck utifrån vilken typ av 

analys som ska genomföras. Wibeck nämner fyra typer av bearbetning vilka är minnesbaserad, 

anteckningsbaserad, inspelningsbaserad och transkriptionsbaserad. I denna studie har 

fokusgruppsintervjuerna spelats in för att direkt efter transkriberas. Transkriberingen kan enligt 

Wibeck ske utifrån tre nivåer vilka väljs utifrån forskningsfrågan.48 I denna studie har en 

förenkling av Nivå II använts vilket innebär att majoriteten av alla identifierbara ordförekomster 

har återgetts, vissa talspråksformer har använts samt att uppbackningar från personer som inte har 

ordet har markerats inom parentes i den pågående meningen.  

 

3.7 Analysförfarande  
 

Enligt Wibeck finns det ingen bestämd metod forskare måste använda vid analys av 

fokusgruppsmaterialet. Forskaren har frihet att själv upptäcka och utveckla metoder för analysen 

men bör lägga stor vikt vid att analysprocessen är systematisk.49 Generellt handlar 

analysprocessen om att först koda och dela upp materialet i enheter för att sedan söka efter 

trender och mönster. 50 

 

Enligt Wibeck är målet med analysen att identifiera återkommande åsikter, idéer och känslor för 

att på så sätt finna mönster, göra jämförelser och kontrastera olika data mot varandra.51 Eftersom 

att denna studie inte ämnar undersöka skillnader mellan olika grupper har störst vikt lagts vid att 

                                                
48 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 95-96 
49 Ibid, 99 
50 Wesslén, 1996. Citerad i Wibeck, 2010, s. 100 
51 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 108-109 
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identifiera återkommande åsikter, idéer och känslor samt finna mönster. 

 

Studiens resultat har kodats efter teman som på olika sätt berör studiens problemformulering. Det 

transkriberade materialet har skrivits ut för att sedan klippas och delas in i olika sektioner med 

olika teman.52 Därefter har en sammanställning av varje sektion gjorts vilket presenteras i 

studiens resultat och analys. Deltagarna redovisas gruppvis för att tydliggöra hur diskussionen 

sett ut deltagarna emellan. Vi har valt att inte presentera deltagarna med namn då vi inte anser det 

nödvändigt att redogöra för diskussionen på individnivå.  

 

3.8 Metodkritik 
 

Kvalitativa studier kritiseras enligt Bryman och Bell för att vara både subjektiva och 

impressionistiska och kan därmed bygga på forskarnas egna uppfattningar om vad som är 

betydelsefullt och inte. Genom att kvalitativa data är ostrukturerade kommer dessutom 

tolkningarna av dem att påverkas av forskarnas subjektiva värderingar. Bryman och Bell menar 

att det är svårt att replikera en kvalitativ studie eftersom att kvalitativ forskning är just 

ostrukturerad och även ofta beroende av forskarens kreativa förmåga. 53 

 

Enligt Kreuger finns det ett antal aspekter forskare bör se till för att kvaliteten i 

fokusgruppsstudier ska anses vara hög. Dessa aspekter inbegriper bland annat att syftet med 

studien är tydligt uttryckt, att miljön är lämplig med avseende på både den fysiska platsen och 

den sociopolitiska atmosfären samt att gruppdeltagarna känner att de kan lita på att 

konfidentialiteten upprätthålls.54 Wibeck menar att det är viktigt att inga deltagare vid ett 

fokusgruppstillfälle upplever att deras privatliv kränks av forskarteamet. En fråga som bör ställas 

vid varje undersökning är huruvida den metod som används är etiskt korrekt. Wibeck menar 

vidare att fokusgruppsdiskussioner är etiskt tilltalande i och med att deltagarna får komma till tals 

mer på deras egna villkor och kan avstå från att delta i känsliga delar av diskussionen.55 Ämnet 

som diskuterats har inte upplevts som vidare känsligt av någon av deltagarna, trots detta används 

                                                
52 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 100-101 
53 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2013, s. 416-417 
54 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 142 
55 Ibid, 139 
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som sagt inte deltagarnas namn då detta inte anses som nödvändigt för studiens syfte. 

 

Enligt Wibeck innebär reliabilitet att studiens resultat blir detsamma om den görs om vid en 

annan tidpunkt eller av en annan forskare. Det bör enligt Kreuger även finnas tillräckligt mycket 

korrekt redovisade data för att en analys ska kunna verifieras.56 Vidare så ökar reliabiliteten om 

samma moderator används vid alla fokusgruppstillfällen.57 I denna studie har samma moderator 

använts vid fokusgruppstillfälle ett och tre och en annan moderator vid fokusgruppstillfälle två. 

Detta på grund av att fokusgruppstillfälle två och tre sammanföll vid samma tidpunkt, vilket inte 

har kunnat påverkas i och med deltagarna begränsade möjligheter att delta.  

 

Enligt Korolija bör även inter-kodarreliabilitet användas vid kodning av materialet, vilket innebär 

att två eller flera oberoende bedömare kodar materialet utifrån på förhand uppställda kriterier. 

Dessa jämförs sedan och utifrån hur många gånger bedömarnas kodning och kategorisering 

överensstämmer skapas ett kvantitativt mått på reliabiliteten.58 I denna studie har det inte funnits 

resurser tillgängliga för att genomföra detta.  

 

Validitet handlar enligt Wibeck om tolkningen av det som observerats samt att det som studerats 

är det som faktiskt avsetts studeras. Det diskuteras dock huruvida det är lämpligare att tala om 

trovärdighet än validitet när det kommer till fokusgruppsmetoden. 59 Trovärdigheten skulle till 

exempel kunna komma att ifrågasättas i de fall deltagarna i fokusgrupperna inte säger vad de 

egentligen tycker utan håller sig till det som är socialt accepterat eller avstår från att diskutera av 

rädsla eller artighet. Att fokusgruppsintervjun äger rum på en plats som deltagarna inte känner 

sig bekväma på är också en faktor Wibeck menar skulle kunna påverka validiteten.60 I denna 

studie har platserna för fokusgruppsintervjuerna valts utifrån avståndet från deltagarnas hem, 

studie- eller arbetsplats, men även utifrån att miljön ansetts kunna inge en avslappnad och intim 

känsla hos deltagarna.  

 

Enligt Wibeck är det forskaren som måste ta ställning till hur pass pålitliga gruppdeltagarnas 

                                                
56 Kreuger, 1998. Citerad i Wibeck, 2010, s. 143 
57 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 143 
58 Korolija, 1998. Citerad i Wibeck, 2010, s. 144  
59 Morgan, 1993. Citerad i Wibeck, s. 144 
60 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 144-145 
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diskussioner är. Forskaren måste försöka se studien ur deltagarnas perspektiv och 

uppmärksamma faktorer som skulle kunna hämma deltagarna från att delta fritt i diskussionen.61 

Under fokusgruppstillfällena har vi därför försökt vara uppmärksamma på huruvida 

gruppdeltagarna sett ut att vara bekväma. I fokusgrupp tre visade två av deltagarna vid 

rekryteringen en oro för att tala inför grupp och vid samtliga fokusgruppstillfällen har en eller två 

deltagare tagit mer plats än de andra. Detta har medfört att deltagarnas åsikter inte finns 

representerade i lika stor utsträckning. Moderatorn har därför vid några tillfällen försökt 

uppmuntra tystlåtna och blyga deltagare till att diskutera. 

 

  

                                                
61 Wibeck, Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2010, s. 145 
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4. Teoretisk referensram och tidigare forskning 
 

I det här avsnittet presenteras den teoretiska bakgrunden vilken ligger till grund för analys av 

studiens empiriska material.  

 

Enligt Laroche, Habibi, Richard och Sankaranarayanan kan företagssidor på sociala medier 

medföra en påverkan både på användares varumärkeslojalitet och förtroende. Företagssidorna 

främjar engagemang genom att utnyttja användares behov av samhörighet.62 Vidare hävdar 

författarna att skapa företagssidor i sociala medier är ett bra verktyg för att ytterligare utveckla 

förtroendet för ett företag då det enkelt kan ske ett utbyte av information och erfarenhet, om 

produkter eller tjänster, mellan användarna. Detta kan minska osäkerhet och 

informationsasymmetri och öka förutsägbarhet av företag för konsumenten. 63 

 

4.1 Från Customer Relationship Management till Social Customer 
Relationship Management till Community Relationship Management  
 

4.1.1 Från CRM till SCRM 
 

Företag satsar idag mycket på sociala medier för att komma närmare sina kunder. Baird och 

Parasnis menar till skillnad från Laroche, Habibi, Richard och Sankaranarayanan att flera studier 

visar att de flesta kunderna inte kommunicerar med företag i sociala medier för att känna 

samhörighet utan av pragmatiska skäl. För att företag ska använda sig av sociala medier på bästa 

sätt bör de enligt Baird och Parasnis leverera ett konkret värde i utbyte mot kundernas tid, 

uppmärksamhet, stöd och data. Traditionell CRM ämnar hantera kundrelationer med syfte att få 

ut det högsta värdet från kunden under relationens livstid och strategierna är normalt inriktade på 

de operativa insatser som är nödvändiga för att hantera kunden. I och med sociala mediers 

frammarsch är företagen dock inte längre de som kontrollerar relationerna. Istället har kunderna 

makt att föra en konversation om företaget vilken genom sin räckvidd och omedelbarhet kan 

komma att göra företags marknadsförings-, sälj- och servicestrategier mindre effektfulla. Enligt 
                                                
62 Laroche, Habibi, Richard & Sankaranarayanan. The effects of social media based brand communities on brand 
community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty, 2012, s. 1756 
63 Ibid, 1759 
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författarna fokuserar Social Customer Relationship Management (SCRM) till skillnad från 

traditionell CRM på att tillhandahålla kollaborativa upplevelser och dialoger som är av värde för 

kunden. 64 

 

I och med Webb 2.0 och sociala medier finns det alltså möjligheter för företags CRM att växa 

och utvecklas, inte minst på grund av de relationsbyggande och interaktiva egenskaper sociala 

medier tillhandahåller. 65 Greenberg definierar SCRM / CRM 2.0 som: 

 

“A philosophy and a business strategy, supported by a system and a technology, designed to 

engage the customer in a collaborative interaction that provides mutually beneficial value in a 

trusted and transparent business environment”. 66 

 

Allt fler kunder förväntar sig idag att företag ska finnas och synas i sociala medier. Kunder ska 

kunna kontakta och diskutera öppet med både andra kunder och med företaget, vilket enligt 

Evans leder till att kundens relation till företaget utvecklas och stärks.67 Enligt Baird och Parasnis 

upplever många företag att det finns en stor risk att deras varumärke skulle bli inaktuellt eller 

förlegat om de inte syns i tillräckligt stor utsträckning i sociala medier. Företag vill på ett enkelt 

sätt kunna kommunicera och interagera med sina kunder och kunderna ska i sin tur kunna göra 

detsamma både med företaget och med varandra. Denna interaktion och kommunikation kunder 

och företag emellan kan enligt Baird och Parasnis leda till rekommendationer av företagets 

produkter och tjänster. 68 

 

4.1.2 Från till SCRM till CoRM 
 

Enligt Lawrence Ang är begreppet SCRM inte en fullständigt korrekt benämning på fenomenet, 

då användare av företagssidor inte nödvändigtvis är kunder till företaget. Skillnaden mellan 

användare och faktiska kunder blir i begreppet SCRM i många fall otydligt och missledande och 

                                                
64 Baird & Parasnis, From social media to social customer relationship management, 2011,  s. 30-31 
65 Choudhury & Harrigan, CRM to social CRM: the integration of new technologies into customer relationship 
management, 2014, s. 149 
66 Greenberg, The impact of CRM 2.0 on customer insight, 2010, s. 413  
67 Evans, Social media marketing: The next generation of business engagement, 2010, s. 4 
68 Baird & Parasnis, From social media to social customer relationship management, 2011, s. 31-35 
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sätter ihop grupperna användare och kunder på ett felaktigt sätt. Ang menar att en bättre term är 

Community Relationship Management (CoRM), då det bättre speglar vad användare faktiskt gör 

– anknyter till varandra, samtalar, skapar och/eller samarbetar för att bland annat dela med sig av 

information och erfarenheter. 69  

 

4.2 Konsumenters användande av varumärken för att skapa en bild av sig 
själva 
 

Enligt Hollenbeck och Kaikati är det vanligt förekommande att konsumenter inte enbart speglar 

sina faktiska jag utan även sina ideal-jag genom varumärken i sociala medier. Detta menar 

författarna är möjligt på grund av att de flesta relationer konsumenter har på Facebook kan 

klassificeras som svaga. Samtidigt är det vanligt att konsumenter har kontakter på Facebook vilka 

de känner i det verkliga livet, vilket enligt författarna gör det mindre troligt att de beter sig på ett 

sätt som kan upplevas som helt avvikande. Trots detta menar författarna att konsumenter ofta 

presenterar en idealiserad version av sig själva i sociala medier med hjälp av att gilla, 

kommentera på samt dela varumärkesrelaterat innehåll. 70 

 

Facebook och andra sociala medier har enligt Hollenbeck och Kaikati visat sig vara av stor 

betydelse för konsumenter när det kommer till att både skapa och bevara en viss image. Att 

sammankoppla sig till varumärken på Facebook fungerar således som ett medel för att göra 

intryck på och påverka hur andra användare uppfattar en.71 Att följa företag och/eller gilla 

företagsrelaterat innehåll öppet på Facebook gör många, enligt Holleneck och Kaikati, av 

anledningen att andra användare ska se det. Vidare menar författarna att utanför de sociala 

mediernas ramar når inte det genom varumärket framställda ideal-jaget en lika stor grupp 

människor som det kan göra i sociala medier. På sociala plattformar som exempelvis Facebook 

kan många fler ta del av den image användaren vill förmedla. 72 

 

                                                
69 Ang, Community relationship management and social media, 2011, s. 31-38 
70 Hollenbeck & Kaikati, Consumers use of brands to reflect their actual and ideal selves on Facebook, 2012, s. 
396-397 
71 Ibid, 397-398 
72 Ibid, 399-402 



  21 

4.3 Elektronisk Word-of-Mouth (eWOM) 
 

Elektronisk Word-of-Mouth definieras enligt Hennig-Thurau, Owinner, Walsh och Gremler som 

”Ett positivt eller negativt uttalande av potentiella, faktiska, eller före detta kunder om en produkt 

eller företag, som är tillgänglig för en stor mängd människor och institutioner via internet”. 73 

 

Internet har gjort Word-of-Mouth möjlig via sociala medier och har därmed fått benämningen 

elektronisk Word-of-Mouth, eWOM. Elektronisk Word-of-Mouth innefattar kommunikation 

online inom allt från diskussionsforum och bloggar till sociala nätverk och företagssidor. 

Elektronisk Word-of-Mouth ger konsumenter möjlighet att få information om produkter från 

faktiska eller före detta kunder. Andra konsumenters åsikter om produkter och tjänster har visat 

sig ha hög trovärdighet och betydelse för potentiella köpare. Enligt en undersökning gjord av 

Nielson Company år 2007 uppfattar de allra flesta konsumenter andra konsumenters 

kommentarer och yttranden som minst lika trovärdiga som den information som finns tillgänglig 

på företags hemsidor. 74  

 

Framväxten av eWOM har medfört att många företag vill uppmuntra konsumenter att engagera 

sig online genom att till exempel skriva varför de väljer just det företaget eller genom att gilla 

eller kommentera på företagsrelaterat innehåll. För att få ett lyckat utbyte mellan konsument och 

företag gäller det att båda parter är aktiva. Aktivt deltagande hos konsumenterna överhuvudtaget 

är något som företag bör sträva efter. För att skapa en bra relation och motivation till vidare 

eWOM gäller det att företag, i den utsträckning som är möjlig, ge svar och respons på 

konsumenternas åsikter. 75 

 
 
 
 

                                                
73 Henning-Thuruau, Qwinner, Walsh & Gremler, Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: What 
motivates consumers to articulate themselves on the Internet?, 2004, s. 39 
74 Cheung, Lee, & Rabjohn, The impact of electronic word-of-mouth: The adaption of online opinions in online 
customer communities, 2008, s. 229-247 
75 Doohwang, Huyk Soo & Jung Kyu, The role of self-construal in consumers electronic word of mouth (eWOM) in 
social networking sites: A social cognitive approach, 2012, s. 1054-1062 



  22 

4.4 Konsumenters attityd till företagssidor 
 

Enligt Kotler (2000) är attityder en persons bestående positiva eller negativa utvärderingar,  

emotionella känslor och handlingstendenser mot något föremål eller någon idé. Tsang, Ho och 

Liang skriver att konsumentattityder mot reklam sedan 1970-talet generellt ansetts vara negativa 

och belyser detta med några tidigare studier. En av dessa är Elliot och Specks76 studie om TV, 

radio, tidskrifter, tidningar, Gula Sidorna och direktreklam. Denna studie visar att reklam på TV 

och i tidskrifter upplevs som mest problematiska i och med konsumenter anser reklamen göra det 

svårare att hitta i tidskrifter samt medför ett ofrivilligt avbrott när de ser på TV. Upplevd rörighet, 

försvårad sökning samt avbrott upplevs enligt författarna generellt som mest irriterande och 

genererar störst reklamundvikande. Även i Bogarts77 studie om konsumentattityder visar 

resultaten på att TV-reklam irriterar mer än radioreklam eftersom att radion oftast används som 

bakgrundsmusik medan TV-tittande ofta är en huvudsyssla.78 I och med internet har flertalet 

studier med fokus på konsumentattityder mot reklam på internet genomförts. Ett antal 

undersökningar har visat att konsumenter, på grund av internets interaktiva möjligheter, upplever 

reklam på internet som mer informativ och pålitlig än vad demografiskt liknande undersökningar 

visat om hur konsumenter upplever traditionell reklam. Hur pass informativt innehållet och 

underhållande formatet upplevs är enligt författarna avgörande för hur effektiv internetreklamen 

blir. Schlosser79 utvecklar detta i sin studie och menar på att attityder mot reklam på internet är 

beroende av hur pass informativ, underhållande och användbar reklamen upplevs av 

konsumenten. 80 

 

Tsang, Ho och Liang presenterar en modell om konsumenters attityder till mobilreklam som de 

modifierat utifrån Bracket och Carrs modell om attityder mot reklam på internet.81 Bracket och 

Carrs modell baseras på premissen att det är den upplevda graden av nöje, information, irritation 

och trovärdighet en reklam ger upphov till som påverkar konsumentens attityd till reklamen.82 

Tsang, Ho och Liang har utvecklat modellen genom att undersöka hur konsumenters attityder 
                                                
76 Elliot & Specks, 1998. Citerad i Tsang, Ho & Liang, 2004, s. 66  
77 Bogart, 1990. Citerad i Tsang, Ho & Liang, 2004, s. 66 
78 Tsang, Ho & Liang, Consumer attitudes toward mobile advertising: An empirical study, 2004, s. 66 
79 Schlosser, 1999. Citerad i Tsang, Ho & Liang, 2004, s. 67 
80 Tsang, Ho & Liang, Consumer attitudes toward mobile advertising: An empirical study, 2004, s. 67 
81 Bracket & Carr, 2001. Citerad i Tsang, Ho & Liang, 2004, s. 69 
82 Tsang, Ho & Liang, Consumer attitudes toward mobile advertising: An empirical study, 2004, s. 67 
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påverkar deras avsikt att ta del av reklam och hur detta i sin tur påverkar deras beteende. 

Tillåtelse har lagts till som en faktor som påverkar attityder och incitament har lagts till som en 

faktor som påverkar konsumentens avsikt att ta emot reklamen givet en viss attityd. 83 

 

Denna modell tillämpas här för att undersöka användares attityder till företagssidor och deras 

närvaro i sociala medier samt relationen mellan attityder och beteende. Hur pass underhållande, 

informativ, irriterande och trovärdig en användare upplever det företagsrelaterade innehållet 

formar dennes attityder. Huruvida användaren själv givit företaget tillåtelse att dela innehåll med 

användaren, det vill säga om användaren valt att följa företaget, bidrar också till att skapa 

attityder. Incitament är i detta fall de incitament företag använder för att få användaren att följa 

företaget och/eller dela det företagsrelaterade innehållet med andra. Attityder och incitament 

påverkar huruvida användaren avser att ta emot det företagsrelaterade innehållet vilket i sin tur 

leder till användarens beteende, det vill säga om han eller hon läser innehållet, följer företaget, 

delar innehållet, ignorerar innehållet eller blockar företaget. 84 

 

 

 

 
 

Figur 1. Tsang, Ho och Liang, Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising (2004)  

                                                
83 Tsang, Ho & Liang, Consumer attitudes toward mobile advertising: An empirical study, 2004, s. 69 
84 Ibid, s. 69 



  24 

4.5 Konsumenters motivationer till varumärkesrelaterade aktiviteter online 
- Consumer’s online brand-related activities (COBRAs) 
 

Enligt Muntinga, Moorman och Smit finns det tre olika typer av konsumenter som deltar i 

värumärkesrelaterade aktiviteter online och dessa är: (1) konsumerande, (2) bidragande och (3) 

skapande konsumenter (COBRAs). 85 

 

Den konsumerande konsumenten bidrar till minst varumärkesrelaterade aktiviteter online. Dessa 

personer deltar utan att själva skapa eller bidra till innehåll. De tittar på varumärkesrelaterade 

filmer som företag eller andra konsumenter har skapat, tittar på andra konsumenters omdömen 

om företag samt följer dialoger mellan medlemmar på olika varumärkesforum och 

varumärkessidor i sociala medier. För övrigt laddar de ner varumärkesrelaterade applikationer 

och spelar varumärkesrelaterade spel. 86 

 

Den bidragande konsumenten är aktiv dels genom att bidra med innehåll, dels genom att 

interagera med andra. Bidragande konsumenter kommenterar på varumärkessidor i sociala 

medier, varumärkesrelaterade forum, bloggar, bilder, filmer och varumärkesrelaterat innehåll 

som andra konsumenter har skapat. 87 

 

Den skapande konsumenten bidrar till den högsta nivån av varumärkesrelaterad aktivitet online. 

Detta innefattar att konsumenter aktivt producerar och publicerar varumärkesrelaterat innehåll 

som andra konsumenter konsumerar och bidrar till. Vidare skapar dessa konsumenter 

varumärkesrelaterade bloggar, skriver produktomdömen, producerar och laddar upp 

varumärkesrelaterade filmer, bilder och musik eller skriver artiklar om varumärket. 88 

 

I och med den påverkan konsumenter har på företag är det enligt författarna av stor vikt att förstå 

vad som motiverar dem till att delta i varumärkesrelaterade aktiviteter online.89 Nedan följer en 

beskrivning av vad som enligt Muntinga, Moorman och Smit motiverar de olika COBRA-
                                                
85 Muntinga, Moorman & Smit, Introducing COBRAs: Exploring motivations for brand-related social media use, 
2011, s. 16 
86 Ibid. 
87 Ibid, 17 
88 Ibid. 
89 Ibid, 13 
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typerna.  

 

4.5.1 Motivation till konsumtion av varumärkesrelaterat innehåll i sociala medier 
 

• Information - konsumenten motiveras av att ta del av information för att hålla sig 

uppdaterad, få information om produkter, få inspiration samt få kunskap om produkter. 

•  Underhållning - konsumenten motiveras av att ta del av varumärkesrelaterat innehåll i 

avkopplings-, tidsfördrivs- och underhållningssyfte.  

• Belöning/ersättning - Konsumenten motiveras av någon form av belöning, i form av 

pengar, erbjudanden och förmåner. 90 

 

4.5.2 Motivation till bidragande av varumärkesrelaterat innehåll i sociala medier 
 

• Personlig identitet - konsumenten bidrar till varumärkesrelaterat innehåll för att ge andra 

användare en bild av sin personlighet, uttrycka sin identitet eller för att få andra 

medlemmars bekräftelse. 

• Integration och social interaktion - konsumenten bidrar till varumärkesrelaterat innehåll 

för att uppfylla sin sociala identitet samt socialt interagera och hjälpa andra. Social 

identitet innebär att konsumenten bidrar med innehåll för att skapa ett band med andra 

anhängare av varumärket. Socialt interagerande innebär att användare kommunicerar med 

varandra i syfte att diskutera ett specifikt varumärke. Att hjälpa innebär att användare till 

exempel hjälper varandra med varumärkesrelaterade frågor.  

• Underhållning - konsumenten tar del av och bidrar till varumärkesrelaterat innehåll i 

avkopplings- och underhållningssyfte. Detta kan till exempel innebära att konsumenten 

bidrar med information om ett visst varumärke eller produkt, till exempel genom att byta 

erfarenheter med andra användare. 91 

 

 

                                                
90 Muntinga et al., Introducing COBRAs: Exploring motivations for brand-related social media use, 2011, s. 26-29 
91 Ibid, 29-32 
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4.5.3 Motivation till skapande av varumärkesrelaterat innehåll i sociala medier 
 

• Personlig identitet - konsumenten motiveras av att skapa varumärkesrelaterat innehåll för 

att presentera sig själv, förmedla personligt uttryck och få självförtroende genom 

bekräftelse från andra. Att presentera sig själv genom varumärket kan till exempel 

innebära att konsumenten skapar innehåll som visar på att han eller hon är en stor 

anhängare av varumärket och därmed en viss typ av person. Att förmedla personligt 

uttryck kan till exempel ske genom att konsumenten skapar en blogg om varumärket. Att 

motiveras av självförtroende och bekräftelse kan innebära att konsumenten lägger upp 

egenproducerat varumärkesrelaterat innehåll med syfte att få respons från andra. 

• Integration och social interaktion - konsumenten motiveras av social integration, social 

identitet och upplevt grupptryck. Social interaktion kan handla om att konsumenten 

skapar och lägger upp varumärkesrelaterat innehåll för att han eller hon är nyfikna på vad 

andra tycker om det eller för att helt enkelt dela information med andra. Genom att ladda 

upp varumärkesrelaterat innehål kan konsumenten också visa att han eller hon är en del 

av en grupp av märkesentusiaster vilket skapar en känsla av delad social identitet. 

Grupptryck innebär att konsumenten laddar upp varumärkesrelaterat innehåll för att andra 

gör det. 

• Egenmakt - konsumenten är varumärkesambassadör och skapar innehåll för att övertyga 

andra om att produkten är värd att använda eller köpa, men också för att nå och påverka 

varumärket. 

• Underhållning - konsumenten skapar varumärkesrelaterat innehåll för att han eller hon 

upplever det som är ett roligt tidsfördriv. 92 

 

 

  

                                                
92 Muntinga et al., Introducing COBRAs: Exploring motivations for brand-related social media use, 2011, s. 32-34 
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5. Resultat och Analys 
 

I det här avsnittet presenteras en sammanställning av studiens insamlade empiri samt en analys 

utifrån den teoretiska referensramen, indelat i sektioner och teman. 

 

5.1 Introduktion 
 

Alla deltagare i samtliga grupper använder sig av sociala medier minst en timme per dag och 

vanligast förekommande är det sociala nätverket Facebook, vilket används av alla deltagare. 

Majoriteten av deltagarna har ett Instagramkonto samt använder YouTube dagligen medan endast 

hälften av deltagarna har ett Twitterkonto. Hälften av de som har ett Twitterkonto är aktiva 

medan den andra hälften har öppnat ett Twitterkonto men aldrig använt det.  

 

Utsträckningen av användandet varierar deltagarna emellan. Vissa av deltagarna menar att de 

konstant är online, åtminstone några gånger i timmen, medan andra menar att de är online ett par 

gånger om dagen. Samtliga grupper diskuterar kring hur sociala medier har blivit mer tillgängliga 

sedan de började använda smarttelefoner och att detta även har påverkat hur pass aktiva de är. 

Samtliga deltagare uppger även att de främst använder sociala medier genom sina smarttelefoner. 

 

Men Instagram och Facebook kollar man ju minst en gång i timmen. (Grupp 2) 

 

Men en gång i timmen? Jag tittar säkert 20 gånger i timmen. (Grupp 2) 

 

Det tar över liksom, man kan inte sova ibland. Jag kan vakna mitt i natten bara för att 

kolla. (Grupp 3) 

 

Man kanske kollar någon gång på morgonen och någon på kvällen. (Grupp 1) 

 

Samtliga deltagare är mer aktiva när det gäller att gilla, kommentera och dela innehåll på 

Facebook och Instagram, medan de använder Twitter mest för att titta på andra användares 

“tweets” och hålla sig uppdaterade. Samtliga deltagare tittar även på YouTube-innehåll men är 

själva inte aktiva med att lägga upp filmer eller kommentera. 



  28 

5.2 Att följa ett företag i sociala medier 
 

Alla deltagare i samtliga grupper följer ett eller flera företag i sociala medier, främst på Facebook 

och Instagram. Flera av deltagarna vet inte riktigt vilka företag de följer och blir när de går in och 

tittar förvånade över hur många det faktiskt är.  

 

Muntinga, Moorman och Smits menar att konsumenter dels konsumerar varumärkesrelaterat 

innehåll för att ta del av information, få inspiration och kunskap om produkter samt för att hålla 

sig uppdaterade. Samtliga deltagare i grupp ett följer främst företag utifrån sina intressen och för 

att ta del av information och få inspiration. Deltagarna följer även företag om de anser att 

informationen de får tillgång till kan underlätta deras vardag och lösa deras problem. En annan 

tydlig anledning till att deltagarna följer företag är för att företaget faktiskt ger dem en tjänst 

tillbaka. 

 

Deltagarna håller med varandra om att de generellt endast följer företag i sociala medier vilka de 

tycker om. De menar att de blir förknippade med det de följer i sociala medier och skulle därför 

inte följa företag som de inte kan stå för. Enligt Muntinga, Moorman och Smit är även att 

förmedla personlig identitet en motivation till varför användare bidrar till samt skapar 

varumärkesrelaterat innehåll i sociala medier. När en person följer ett företag är detta synligt för 

andra användare och i och med detta kan det användas för att uttrycka identitet och personlighet 

men även för att få bekräftelse. 

 

Hälften av deltagarna följer företag som ägs av deras vänner, både för att visa sitt stöd och för att 

göra dem en tjänst. De övriga deltagarna i gruppen menar att även de skulle göra samma sak för 

sina vänner.  

 

Jag har ingen på Facebook som jag inte känner personligen och därför är det så att om 

någon då ber mig att gilla eller dela deras företag så gör jag alltid det. (Grupp 1) 

 

Muntinga, Moorman och Smit menar att en motivation till att konsumenter bidrar till 

varumärkesrelaterat innehåll är att visa egenmakt och på så sätt kunna påverka varumärket men 

även andra konsumenter. I grupp ett är deltagarna eniga om att de främst kommenterar på 
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företagssidor i de fall de är riktigt upprörda eller känner att de absolut måste dela med sig av 

någonting. En av deltagarna säger att hon endast kommenterar när hon är arg över något och hon 

får medhåll från resten av gruppen. En annan av deltagarna tillägger att hon anser det viktigt att 

kommentera när företag gör någonting positivt, men att det inte kommer lika naturligt.  

 

Deltagarna i grupp två tar upp ett antal olika anledningar till varför de följer olika företagssidor i 

sociala medier. En del företag säger de sig följa utifrån deras intressen och för att de tycker att de 

lägger upp roligt och/eller inspirerande innehåll. Andra företag följer de istället endast för att ta 

del av information och för att hålla sig uppdaterade. Hälften av deltagarna i gruppen följer 

företag i sitt närområde just för att få uppdateringar och nyheter om vad som händer i deras 

närhet. Övriga deltagare i gruppen menar att även de skulle kunna följa företag av samma 

anledning, men att de inte tänkt på att möjligheten finns. Även här överensstämmer Muntinga, 

Moorman och Smits teori om att konsumenter dels tar del av varumärkesrelaterat innehåll för att 

de motiveras av att få information som håller dem uppdaterade.  

 

Att få bra erbjudanden och rabatter från olika företag är också en stor anledning till att tre av 

deltagarna väljer att följa företag. Att få dessa typer av incitament påverkar enligt Tsang, Ho och 

Liang användares avsikt att ta del av innehållet och därmed deras beteende. Detta 

överensstämmer med deltagarna i grupp två då tre av dem aktivt väljer att följa ett företag i och 

med dessa incitament i form av erbjudanden och rabatter. Muntinga, Moorman och Smit menar 

även de att belöning och erbjudande motiverar användare att ta del av varumärkesrelaterat 

innehåll.   

 

Muntinga, Moorman och Smit menar som nämnt att en känsla av egenmakt motiverar användare 

till att skapa varumärkesrelaterat innehåll. Enligt dem är användare i detta fall ofta 

varumärkesambassadörer och skapar innehåll för att övertyga andra om produkters värde. Av alla 

deltagare i samtliga grupper är det endast en av deltagarna som stämmer in på detta fenomen. 

Hon menar att det är väldigt viktigt för henne att sprida information om företag och 

organisationer hon tycker om och brinner för.  
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Det gör jag för att jag vill visa var jag står och sen tänker jag att om jag gillar sådant så 

kanske det sprids så att andra ser det också, fler ser och fler börjar gilla. Nästan som att 

jag blir som en ambassadör för dem. Jag känner att jag brinner för det och därför vill jag 

få andra att känna likadant. (Grupp 2)  

 

Även i grupp tre följer deltagarna främst företag utifrån deras intressen och för att få inspiration 

och ta del information. Enligt Muntinga, Moorman och Smit är delad social identitet, bekräftelse 

och grupptryck ännu en anledning till att konsumenter deltar i och bidrar till varumärkesrelaterat 

innehåll. En av deltagarna i grupp tre menar att hon påverkas mycket av vad hennes vänner 

följer. Blir hon rekommenderad att följa en företagssida för att en vän har gjort det är det större 

chans att hon själv följer sidan. 

 

5.3 Att förmedla en image 
 

Deltagarna i grupp ett menar att de är medvetna om att deras handlingar i sociala medier påverkar 

hur andra uppfattar dem. En av deltagarna säger att hon ofta följer företag hon upplever förbättrar 

hennes image och får då medhåll av en annan deltagare i gruppen som säger sig ha gjort likadant. 

Detta visar på det som Hollenbeck och Kaikiti beskriver, att användare, med hjälp av och genom 

företag och varumärken skapar så kallade ideal-jag i sociala medier. Genom att skapa en 

idealiserad bild av sig själva kan de bygga upp den image de själva vill att andra ska ta del av.  

 

Du bygger ju ditt eget varumärke och identitet genom vilka företag du gillar och vad du 

gör. (Grupp 1) 

 

Samtliga deltagare i grupp två anser att vad de som användare väljer att följa, gilla, kommentera 

och dela har mycket med image att göra. Hur de uppfattas av andra påverkar enligt dem hur de 

agerar och hur de väljer att synas i sociala medier.  
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Jag tror egentligen att det har ganska mycket med image att göra. Att man liksom vill 

uppfattas på ett speciellt sätt av andra, eller jag vet inte, men det känns så. Jag väljer att 

inte gilla politiska sidor till exempel, för det tycker jag att man kan ha privat. Men det är ju 

väldigt många andra som gör, kanske just på grund av image, att man vill att andra ska se 

liksom. De sakerna jag gör, eller gillar, det blir ju min image. Jag vill ju på något sätt visa 

att “Jag stödjer det här” eller “Jag tycker att det här är bra”. (Grupp 2) 

 

En av deltagarna i grupp två har medvetet slutat följa vissa företagssidor på grund av att hon inte 

längre vill förknippas med företagen i fråga. Hon rensar kontinuerligt för att hon inte vill att 

andra ska få en felaktig bild av henne. Samma deltagare som tidigare nämnt att hon delar artiklar 

om företag hon tycker om och brinner för säger att hon dock inte skulle dela klädesplagg eller 

liknande på grund av hur hon vill uppfattas av andra.  

 

Det har nog lite med image att göra, som vi var inne på förut, hur man vill uppfattas av 

andra. Det blir nästan lite “lame”, varför delar jag en klänning från H&M liksom? Vem 

bryr sig? Då vill jag ju hellre dela ett budskap, något jag tycker är bra och som andra 

också borde ta del av. Nu låter det som att jag är värsta helyllemänniskan, det är jag ju 

inte, men jag kan ju dela Världsnaturfonden som jag tycker är bra, ja, men sådana saker. 

(Grupp 2) 

 

Samtliga medlemmar i grupp två håller med om att image, precis som när det kommer till att 

följa ett företag, är en viktig faktor när det kommer till vad de är villiga att dela för 

företagsrelaterat innehåll.  

 

Image är ett återkommande ämne i gruppernas diskussioner vilket återigen pekar på Hollenbeck 

och Kaikatis teori om att användare i sociala medier skapar en idealiserad, självvald och allmän 

bild av sig själva. Varumärken och företag används således som ett medel för att uttrycka 

identitet och påverka hur andra användare uppfattar en. Att användare följer eller slutar att följa 

företag på Facebook på grund av hur de vill framstå i andras ögon visar på att den image de 

utstrålar genom företag i sociala medier är av stor vikt för dem.  
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I grupp tre är samtliga medlemmar överens om att de inte har tänkt på att andra ser vad de följer 

för företag, men att de ändå inte skulle kunna följa vilket företag som helst. Gruppen diskuterar 

kring hur pass viktigt det har blivit att förmedla en bra bild av sig själv i sociala medier och att 

det faktiskt skulle kunna vara till deras nackdel att följa vissa företag. En av deltagarna menar att 

han hädanefter kommer bry sig mer om vilka företag han väljer att följa. Även här belyses vikten 

av användares personliga identitet och image i sociala medier samt hur de väljer att uppfattas av 

andra, i enlighet med Hollenbeck och Kaikatis teori. 

 

5.4 Att påverka och att påverkas  
 

För att uppnå ett lyckat utbyte mellan konsument och företag är det enligt Doohwang, Huyk Soo 

och Jung Kyu viktigt att båda parter är aktiva. I grupp två är alla eniga om att företag försöker 

uppmuntra till att de ska bli mer aktiva och flera av dem tror sig veta att företag har tillgång till 

information om användare för att rikta marknadsföring mot dem. En av deltagarna i grupp två 

säger att hon tror att företag engagerar användare mer än vad de är medvetna om.  

 

Ja, men det tror jag också. Man ser ju hela tiden att “IKEA har vår-rea, gilla och få… en 

korv” (skratt). Det är ju sådana erbjudanden från företag precis hela tiden tycker jag. Så 

det är de ändå ganska bra på. Så gillar man, så ser alla ens vänner det, så sprids det hur 

fort som helst. (Grupp 2) 

 

I grupp tre anser en av deltagarna att vissa företag engagerar bra mycket mer än andra. Hon 

berättar om en vän som gillar eller delar inlägg från Coop i Sollefteå varje dag och hur pass 

irrelevant detta är för alla utom hennes två vänner som faktiskt bor i Sollefteå. Deltagaren i fråga 

blir irriterad över att hon själv inte givit företaget sin tillåtelse att få uppdateringar, men ändå når 

den, enligt henne, irrelevanta informationen henne. Detta bekräftar Tsang, Ho och Liangs modell 

om att huruvida användaren givit företaget tillåtelse att dela innehåll påverkar vilken attityd han 

eller hon får till företaget.  
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Hela grejen är ju väldigt smart. (Grupp 3) 

 

Man sprider ju information åt dem helt kostnadsfritt. (Grupp 3) 

 

Och inte bara det. Alltså, företagen har ju lärt sig så otroligt mycket om sina respektive 

målgrupper tack vare sociala medier. (Grupp 3) 

 

Grupp två diskuterar att det knappast går att förstå vilken spridning företag får genom att 

användare trycker gilla eller dela. En av gruppdeltagarna kommer in på att hon själv delat 

företagsrelaterat innehåll som hon upplevt som roligt, detta för att hon vill att hennes vänner ska 

få ta del av det. Detta överensstämmer med Muntinga, Moorman och Smits teori om att 

användare motiveras till att dela och skapa varumärkesrelaterat innehåll som de upplever som 

underhållande.  

 

En annan deltagare i grupp tre tycker att det är bra att företag försöker engagerar användare till 

att vara aktiva. Han förtydligar med ett företag han följer på Instagram där användare kan 

hashtagga egna bilder där de visar hur de själva använder företagets produkter. Här har 

deltagaren aktivt valt att följa företaget och har en positiv attityd till att information och 

uppdateringar når honom. Återigen tyder detta på att huruvida användaren givit företaget 

tillåtelse att dela innehållet påverkar vilken attityd han eller hon får till det företagsrelaterade 

innehållet, i enlighet med Tsang, Ho och Liang. 

 

Jag menar, folk har hashtaggat och gör reklam åt dem men det är också bra för mig för att 

jag får inspiration från smarta människor som har nya kreativa lösningar. Så jag blir glad, 

företagen blir glada och personen som har hashtaggat blir antagligen också glad. Så win-

win kan jag tänka mig. (Grupp 3) 

 

En av de andra deltagarna i grupp tre påpekar med en ironisk ton hur pass praktiskt det är med 

riktad marknadsföring och en annan deltagare kommer in på de etiska problemen han ser med att 

information om användare säljs till företag. Han får medhåll av en av de andra deltagarna som 

fortsätter med att poängtera hur pass mycket företag kan få reda på genom en facebookprofil, vad 

en användare gillar eller vem de är taggade med på bild. I det här fallet spelar det ingen roll att 
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deltagarna faktiskt har givit företagen tillåtelse att dela det företagsrelaterade innehållet med dem, 

de ställer sig ändå negativt till det. Detta visar på att företag, trots godkännande från användare, 

ständigt löper risk att skapa negativa attityder gentemot dem.  

 

Flera av deltagarna i grupp två anser att företagssidor i sociala medier även ger dem som 

användare och konsumenter möjlighet att påverka företag.  

 

Absolut! Jag tycker att det är bra att man kan ställa företag mot väggen. (Grupp 2) 

 

Återigen kan detta kopplas till Muntinga, Moorman och Smits teori om att användare motiveras 

till att skapa innehåll för att påverka företag. 

 

Mmm. Och att det blir ”ett fönster mot världen” för att alla kan ju se det man skriver. Och 

det är ju bra. Det ska gå åt båda hållen, har man kritik så ska man skriva den, men då ska 

det vara rätt kritik också samtidigt som jag tycker att man kan skriva sina positiva 

upplevelser om ett företag också. (Grupp 2) 

 

Jag tror också att det är mycket av vad de strävar efter också. De vill nog höra vad 

konsumenterna tycker, oavsett om det är positivt eller negativt. Men såklart att man kan 

påverka mycket, både företag och andra… Det tycker jag absolut. (Grupp 2) 

 

Majoriteten av deltagarna i grupp två är eniga om att detta ger företag en chans att bättra sig och 

en av deltagarna påpekar även att det är modigt av företag att finnas i sociala medier och ge 

användare möjlighet att kommentera öppet på deras sidor. 

 

En av deltagarna i grupp två pekar på det faktum att användare inte kan vara anonyma när det 

kommenterar vilket hon tror borde kunna medföra att kommentarerna blir mer relevanta. Enligt 

Cheung, Lee och Rabjohn har andra konsumenters åsikter en hög trovärdighet och betydelse för 

andra konsumenter. Andra konsumenters kommentarer och yttranden anses vara minst lika 

trovärdiga som den information företagen själva ger ut.  
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I grupp ett och tre är åsikterna om huruvida det går att påverka företag genom deras sidor i 

sociala medier inte ett lika engagerande ämne. En av personerna i grupp ett anser att det absolut 

går att påverka företag men påpekar igen att det skulle krävas att hon var riktigt upprörd för att 

hon faktiskt skulle kommentera på deras sidor.  

 

Det är ju absolut någon ny typ av demokrati där man kan göra sin röst hörd och så, men 

det ska ju vara något allvarligt känns det som. (Grupp 1) 

 

I grupp tre reflekterar ingen av deltagarna särskilt över huruvida de kan påverka företagen genom 

att kommentera på deras sidor. 

 

5.5 Vikten av att kommunicera  
 

Enligt Cheung, Lee och Rabjohn har som nämnt andra konsumenters åsikter om produkter eller 

tjänster hög trovärdighet och betydelse för potentiella köpare. Alla deltagare i samtliga grupper 

anser att de påverkas av vad andra användare har kommenterat om på företagssidor och ser det 

som positivt att möjligheten att ta del av andras kommentarer finns. Detta 

konsumentengagemang som många företag uppmuntrar till skulle enligt Tsang, Ho och Liangs 

modell kunna påverka vilken attityd användaren får till företaget. Om användaren upplever andra 

användares kommentarer som trovärdiga kan detta komma att påverka dess attityd till företaget. 

Flera av deltagarna i samtliga grupper tar del av vad andra har sagt för att bilda sig en uppfattning 

om produkter eller tjänster inför ett eventuellt köp. I samtliga grupper poängterar deltagarna att 

det är de negativa kommentarerna som påverkar dem mest.  

 

Ja, för jag känner att skulle det stå typ hundra bra kommentarer och två dåliga, skulle jag 

nog kolla mest på de dåliga i alla fall, tyvärr. (Grupp 2) 

 

Men är det så att det är hundra positiva kommentarer och fem negativa så är det bara de 

fem negativa jag läser. (Grupp 1) 
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För att skapa en bra relation och motivering till vidare eWOM är det enligt Doohwang, Huyk Soo 

och Jung Kyu viktigt att företag ger svar och respons på konsumenternas åsikter. I både grupp två 

och tre kommer deltagarna in på vikten av att företag faktiskt svarar på negativa kommentarer. I 

grupp tre menar två av deltagarna att de uppfattar företag som direkt oseriösa om de inte svarar 

på negativa kommentarer. 

 

Och sen tycker jag också, en sak som är väldigt, väldigt bra… Om någon har skrivit en 

negativ kommentar och sen har företaget svarat på den kommenteraren, det tycker jag är 

jättebra. Då höjs företaget jättemycket i mina ögon. Om någon skriver någonting riktigt 

dåligt om företaget eller om de har varit med om något dåligt som har med företaget att 

göra. Om företaget då svarar och säger typ ”Hej! Tack för din åsikt, vi är medvetna om det 

här, det här är jättefel, vi vill kompensera dig”. Nej, men någonting sådant, då får jag 

jättemycket respekt för dem, att de tar sig tid och tar den fighten. Då visar det också att de 

inte struntar i det. Sådana saker kan göra att man får väldigt mycket respekt för ett företag 

tycker jag. (Grupp 2) 

 

Deltagarna i grupp två fortsätter diskussionen med att det inte räcker med att företag svarar på 

kommentarer utan att svaret även är bra. Detta visar Baird och Parasnis på då de menar att 

företag måste leverera ett konkret värde i utbyte mot kundernas tid och uppmärksamhet. 

 

Man märker ju att många har autosvar, typ ”Hej! Tack för din synpunkt…” Och då blir 

man ju lack. Dem hatar man ju. Men alltså det är ju det värsta som finns. (Grupp 2) 

 

En av deltagarna i grupp tre som genom hela gruppintervjun förhåller sig mestadels negativt till 

att företag finns i sociala medier menar att det är väldigt positivt att sidorna kan användas till 

kritik. 

 

Det går ju inte att gömma sig längre, om man är på sociala medier så måste man finna sig 

i att man också får ta avigsidorna. Så länge man inte stänger av de funktionerna helt och 

hållet, men det skulle inte kännas som ett seriöst företag. (Grupp 3) 
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Flera av deltagarna i grupp två och tre upplever att de kommit närmre en del företag genom att de 

finns i sociala medier. Liksom Laroche, Habibi och Sankaranarayans teori om att företagsprofiler 

främjar engagemang och samhörighet visar detta att genom att företag syns och finns tillgängliga 

i sociala medier har användarna kommit närmare företagen i fråga.  

 

Det är ju lättillgängligt om man går in på Facebook flera gånger i timmen… Det är ju 

jättetillgängligt att kunna ta kontakt med ett företag, typ som att det vore en kompis på 

Facebook. I princip så kan man ju skriva till dom på nästan samma sätt. (Grupp 2) 

 

Några av dem anser även att det blir mer personligt när företag finns i sociala medier men att de 

ändå hellre ringer till företagen i de fall de behöver svar på någon fråga. Anledningen till detta är 

att deltagarna vill ha svar direkt, något de upplever att de inte alltid kan få på företagssidorna. 

Detta stämmer överens med Baird och Parasnis teori om att de flesta kunder inte kommunicerar 

med företag i sociala medier för att känna samhörighet utan snarare av pragmatiska skäl. Trots att 

deltagarna använder sig av företagssidor av praktiska skäl uppfyller företagen, enligt dem, inte 

deras behov.  

 

Om jag bara skriver så får jag ett svar, så skriver jag något tillbaka igen och så håller det 

på sådär. Det går liksom långsamt. Ringer jag så får jag ju svar direkt, samtidigt som jag 

kan övertyga dem om att jag har rätt. Det kan jag inte göra på samma sätt när jag bara får 

skriva tre rader på Facebook. (Grupp 2) 

 

En av deltagarna menar att en annan anledning till att hon väljer att ringa är för att hon inte vill 

att hennes kommentarer ska vara synliga för andra. Vissa av deltagarna instämmer, medan en av 

deltagarna menar att hon inte skulle bry sig om detta, särskilt inte om det vore så att hon var arg 

på företaget i fråga. Detta överensstämmer med Hollenbeck och Kaikatis teori om att användare 

har ett behov av att uppfattas på ett visst sätt och därför framställer och bygger upp en image och 

ett ideal-jag genom varumärken i sociala medier. 
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Jag tycker att det är bra ändå att folk kommenterar öppet, för jag menar… Det är 

jättemånga andra som ser då. Om det är någon gång när man bli jättearg, typ på SL, som 

man blir väldigt ofta… Så borde man ju egentligen skriva det på deras företagssidor så att 

andra kan se för att då sprids ju det negativa om företaget. (Grupp 2) 

 

Och man ser ju att många gånger får ju de jättemycket medhåll, de som skriver och 

kommenterar, så får de hur många likes som helst och det sprids och det kommenteras 

jättemycket, folk håller med, folk har varit med om liknande historier. (Grupp 2) 

 

Enligt en av deltagarna är det bra att användare kommenterar på företagssidor för att andra 

användare ska kunna ta del av information om företag, vilket stärks av Cheung, Lee och Rabjohn 

teori om att eWOM är av stor betydelse för konsumenter då andra konsumenters åsikter har visat 

sig ha en hög trovärdighet.  

 

Även i grupp tre menar samtliga deltagare att de hellre ringer till företagen i de fall de vill ta 

kontakt med dem. En av deltagarna menar att detta främst är för att han upplever att det går 

fortare att få svar över telefon men även för att han inte känner sig bekväm med att lämna 

kommentarer som är synliga för andra användare.  

 

5.6 Företagens ständiga närvaro  
 

Förväntningarna på företag i sociala medier skiljer sig en del mellan deltagarna i grupp ett. En 

stor förväntning för hälften av gruppen är att få information, uppdateringar och nyheter via 

företagssidorna. Detta överensstämmer med Baird och Parasnis studie vilken visar på att kunder 

främst inte kommunicerar med företag i sociala medier för att känna samhörighet utan av 

pragmatiska skäl.  
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Jo, men jag förväntar mig att företagen har Facebooksidor eller finns på andra sociala 

medier så kan man få uppdateringar istället för att behöva gå in på deras hemsida och se. 

T.ex. om jag följer H&M på Facebook så får jag ju på feeden att det har kommit en ny 

kollektion. Men det kanske inte jag skulle veta om jag inte åkte in till stan eller gick in på 

deras hemsida. (Grupp 1) 

 

Bättre än att gå in på deras hemsida först och leta sig fram och sitta där i 5-10 minuter och 

ändå inte hitta det man vill. (Grupp 1) 

 

En annan av deltagarna i grupp ett menar att det skulle kännas konstigt om företag inte fanns 

tillgängliga i sociala medier idag. En sista instämmer och menar att om företag är stora borde de 

absolut vara så pass uppdaterade att de finns tillgängliga i sociala medier också. Detta stämmer 

överens med Baird och Parasnis teori om att användare idag förväntar sig att företag ska finnas 

tillgängliga i sociala medier samt att det finns risk för att ett företag upplevs som inaktuellt om de 

inte syns i sociala medier i tillräckligt stor utsträckning. 

 

En av deltagarna i grupp ett menar att det är tråkigt att företag använder sociala medier som en 

envägskommunikation. Hon anser att det är alldeles för lite hon själv har valt att se och att det 

kan bli störande och jobbigt efter ett tag. Vidare anser hon att företag inte i tillräckligt stor 

utsträckning försöker nå och rikta in sig på sina specifika målgrupper. Enligt Baird och Parasnis 

bör företag för att använda sig av sociala medier på bästa sätt leverera ett konkret värde i utbyte 

mot kundernas tid, uppmärksamhet, stöd och data. Utifrån deltagarens reaktion tycks detta inte ha 

uppfyllts i det här fallet. Resterande deltagare anser dock att det faktiskt i allra högsta grad är en 

tvåvägskommunikation mellan användare och företag i sociala medier idag. Kunderna har idag 

makten att föra konversationen om företaget liksom Baird och Parasnis menar. 

 

Men det är väl framför allt den informationen som blir ointressant. Det är det man blir 

irriterad på, när det blir en envägskommunikation. När det är tydligt att man bara ska 

marknadsföra och berätta om sitt braiga och härliga. (Grupp 1) 

 

Jag tycker att det finns mycket som kan bli irriterande för jag har inte valt att ha det där. 

(Grupp 1) 
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En annan deltagare i gruppen instämmer om att det kan bli irriterande med information han själv 

inte valt att ta del av och förklarar att han försöker blockera så mycket som möjligt för att slippa 

se marknadsföring från företag han själv inte har valt. Att flera deltagare irriterar sig på att 

information de inte valt att ta del av når dem bekräftar återigen Tsang, Ho och Liangs teori om att 

huruvida användare givit företaget tillåtelse att dela innehållet har stor påverkan på deras 

attityder.  

 

Jag försöker personligen leta efter så många inställningar som möjligt så att jag slipper se 

vad andra människor gillar, eftersom att jag bara tycker att det stör min feed. (Grupp 1) 

  
I och med att deltagaren i citatet ovan inte har för avsikt att ta emot innehållet samt upplever det 

som irriterande leder detta till beteendet att blockera så mycket som möjligt.  

 

I grupp två förväntar sig deltagarna att företag framförallt ska vara tillgängliga. Överlag anser de 

att det är positivt att företag finns där, men enligt hälften av dem kan det även vara negativt att 

man inte kan undvika företags närvaro. Vare sig man vill det eller inte så finns företagen alltid 

där.  

 

Valfriheten att vara delaktig har ju försvunnit! (Grupp 2) 

 

En av deltagarna i grupp ett menar att företagen inte alls finns där hela tiden. Hon menar att 

företag skulle kunna ta mycket mer plats och utnyttja sina möjligheter mycket bättre än vad de 

gör idag. De har chansen att synas hur mycket som helst, men enligt henne tar de inte vara på den 

i den utsträckning som faktiskt är möjlig.  

 

Samtliga deltagare i grupp två har enligt dem själva höga men samtidigt rimliga förväntningar på 

företag i sociala medier. De ska finnas där för användare och konsumenter, svara på frågor, ge 

information och vara aktiva. Gruppen tar återigen upp hur viktigt det är att få respons från 

företag. De menar att det borde vara en självklarhet om man som företag väljer att synas och 

finnas i sociala medier.  
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Ja, men att det är någon slags tvåvägskommunikation. Att det inte bara är företagen som 

skickar ut massa uppdateringar hit och dit och så skriver folk kommentarer och frågor och 

får inget svar. Då är det ju ingen idé nästan… (Grupp 2) 

 

Det ska vara ett fritt fält. Man ska kunna skriva och få svar. Det känns ju jättedumt om 

företagen finns i sociala medier och så kan man inte ens kommunicera med dom. Vad är 

meningen då liksom? (Grupp 2)  

 

Samtidigt som företag ska kunna kommunicera med användare anser deltagarna att det även är 

viktigt att de faktiskt erbjuder någonting, antingen erbjudanden i sig, information eller service. 

Även detta överensstämmer med Baird och Parasnis teori om att användare förväntar sig att 

företag ska finnas i sociala medier samt att de bör leverera ett konkret värde i utbyte mot 

kundernas tid och uppmärksamhet.  

 

Enligt Laroche, Habibi och Sankaranarayan påverkar existensen av företagssidor i sociala medier 

både varumärkeslojaliteten och förtroendet till företaget. Samtliga deltagare i grupp två menar att 

förtroendet för ett företag även har att göra med hur aktivt företaget i fråga är och hur bra respons 

företaget faktiskt ger. Att företag svarar och ger respons är som sagt för samtliga deltagare i 

gruppen det absolut viktigaste med en företagssida. En av deltagarna tillägger att företagssidorna 

även ska vara öppna för alla och samtidigt ge ett seriöst intryck och resterande deltagare håller 

med. Enligt Baird och Parasnis bör företag leverera ett konkret värde i utbyte mot kundernas tid 

och uppmärksamhet vilket i detta fall tydliggörs i och med att deltagarnas förtroende till företaget 

är beroende på hur aktiva företag är och hur bra respons de ger. 

 

Man får ju ett gott förtroende för ett företag som svarar bra på det man skriver. Men 

samtidigt får man ju ett sämre förtroende om man ser att de inte svarar. Om man ser att det 

är helt dött på en företagssida och ingen får respons, då tappar man ju självklart 

förtroendet för det företaget. (Grupp 2) 
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Ingen av deltagarna i grupp tre förväntar sig något speciellt från företag i sociala medier. De ser 

det mer som ett sätt för företag att synas och marknadsföra sig själva på ett effektivt sätt. 

Diskussionen riktas därefter mest in på just marknadsföring via sociala medier. En av deltagarna 

i gruppen menar att marknadsföringen i sociala medier skiljer sig från vanlig traditionell 

marknadsföring.  

 

Men det är väl lite det som är grejen med sociala medier, den här dolda marknadsföringen, 

som det bygger på. Det är inte TV-reklamen som alla suckar djupt över och är såhär 

“ååååhh” så byter man kanal och tittar på någonting annat, utan det är ju så att när man 

aktivt följer någonting så tänker man inte på det som reklam. (Grupp 3) 

 

Just det här att du följer 65 företag på Facebook utan att ens vara medveten om det. Det är 

65 företag som har en port in i din vardag och kan liksom kartlägga dig och vad du tycker 

om och vad du behöver och sen rikta sina produkter mot dig utan att du ens är medveten 

om att de gör det. Det är en form av hjärntvätt skulle man kunna säga, på ett sätt. (Grupp 

3) 

 

På grund av internets interaktiva möjligheter upplever konsumenter enligt Tsang, Ho och Liang 

reklam på internet som mer informativ och pålitlig än traditionell reklam. I detta fall upplever 

deltagaren inte alls marknadsföringen på internet som pålitlig utan som en form av hjärntvätt.  

 

En av deltagarna i grupp tre menar att marknadsföring i sociala medier till viss del är positivt, 

men att exponeringen har nått en obehaglig nivå. En annan deltagare håller inte med utan menar 

att företags närvaro överlag gör att hon får en starkare bild av företag och därmed kommer dem 

närmre. Detta överensstämmer med vad Evans säger om att allt fler kunder förväntar sig att 

företag ska finnas och synas i sociala medier. Kunder ska direkt kunna kontakta och diskutera 

öppet med företaget och med andra användare, vilket då leder till att kundens relation till 

företaget stärks. Resterande deltagare i gruppen menar att de ändå överlag upplever företagens 

ständiga närvaro i sociala medier som positivt. De menar att det är bättre att de finns där än att 

det inte skulle finnas där alls.  
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7. Slutsats 
 

I det här avsnittet presenteras studiens slutsats genom att svara på hur användare förhåller sig 

till och varför de väljer att använda företagssidor i sociala medier, vad de förväntar sig av dem 

samt hur de upplever företagens ständiga närvaro.  

 

7.1 Hur användare förhåller sig till och varför de väljer att använda 
företagssidor i sociala medier 
 

De största anledningarna till att deltagarna följer företag i sociala medier är å ena sidan för att få 

tillgång till information och inspiration, å andra sidan för att ta del av underhållning. Majoriteten 

av deltagarna följer även företag för att få någonting tillbaka, oavsett om detta är en tjänst eller 

rabatter och erbjudanden. Endast en av deltagarna uppger att hon följer företag i sociala medier 

för att hennes vänner gör det, men i och med den vikt majoriteten av deltagarna lägger vid image 

anser vi att detta fenomen kan stämma in på flera av deltagarna.  

 

Image är en avgörande faktor till varför deltagarna väljer att inte följa företagssidor och bidra 

med företagsrelaterat innehåll, medan endast två av deltagarna uppger att de följer företag med 

syfte att stärka deras image.  

 

Majoriteten av deltagarna tar främst del av företagsrelaterat innehåll genom att läsa det som står 

på företagssidorna samt läsa företagsrelaterat innehåll som andra har delat eller bidragit till. 

Merparten av deltagarna har någon gång bidragit med företagsrelaterat innehåll genom att 

kommentera, men majoriteten gör främst detta om de upplever att företaget har gjort någonting 

negativt eller upprörande.  

 

7.2 Vad användare förväntar sig av företagssidor i sociala medier 
 

Vad och om deltagarna överhuvudtaget förväntar sig något av företagssidor i sociala medier 

skiljer sig mellan deltagarna. Majoriteten av deltagarna visar flertalet gånger på att de förväntar 

sig att företag de följer erbjuder någonting av värde för dem, vare sig detta är service och 
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information eller rabatter och förmåner. Av deltagarnas diskussion går det att utläsa att 

förväntningarna på företagssidornas innehåll skiljer sig beroende på i vilket syfte deltagarna valt 

att följa företaget. Detta visar på hur pass viktigt det är för företag att i sin marknadsföring i 

sociala medier vara medvetna om sin målgrupp och anpassa information de kommunicerar 

utifrån den.  

 

Den mest återkommande förväntan deltagarna har är att företagssidorna ger möjlighet till en 

tvåvägskommunikation, att företagen svarar på användares kommentarer samt att deras svar är 

relevanta. Om företag ska finnas i sociala medier är det enligt majoriteten av deltagarna viktigt 

att de är aktiva och finns tillgängliga att föra en dialog med. Samtidigt som att få respons i 

sociala medier är deltagarnas största förväntning ser vi att majoriteten av deltagarna upplever att 

det tar för lång tid att kommunicera i sociala medier och att företag ibland är dåliga på att ge svar. 

Att flera av deltagarna väljer att kommunicera med företag via telefon istället för genom sociala 

medier tyder dels på att företagssidorna kan vara undermåliga och dels på att sociala medier 

kanske inte ännu är ett helt naturligt forum för konsumenter att kontakta företag på. 

 

7.3 Hur användare upplever företagens ständiga närvaro i sociala medier 
 

Majoriteten av deltagarna visar genom diskussionerna på en upplevd medvetenhet kring hur 

företag arbetar med marknadsföring i sociala medier. De menar att de är medvetna om vilken 

spridning företag får genom att användare väljer att gilla, dela och kommentera företagsrelaterat 

innehåll, vilket en del av deltagarna förhåller sig neutralt till och andra deltagare negativt till.  

 

Det deltagarna generellt ställer sig positiva till är att företags närvaro i sociala medier ger 

privatpersoner möjlighet att påverka företag, att på ett enkelt sätt framföra åsikter och kritik och 

ta del av andra användares kommentarer. Flera av deltagarna upplever även att de kommit företag 

närmre i och med att de finns i sociala medier.  

 

Deltagarna är mest negativa till företagsrelaterat innehåll som de själva inte aktivt har valt att ta 

del av. De känner irritation och stör sig på att information som enligt dem är irrelevant når dem 

och menar att valfriheten att själva bestämma vad de tar del av i sociala medier inte längre finns.  
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Majoriteten av deltagarna anser trots detta att det skulle kännas konstigt om ett företag inte fanns 

i sociala medier och menar att det är bättre att de finns där än att de inte gör det. 
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8. Slutdiskussion 
 

I det här avsnittet presenteras en diskussion kring de reflektioner vi haft under studiens gång, 

vilka inte svarar på syftet. Detta följs av en metoddiskussion och förslag till vidare forskning.  

 

Genomgående för flera av våra teorier är att företag vill uppmuntra till aktiva användare. Våra 

resultat visar att deltagarna upplever det som positivt att de genom företagssidor i sociala medier 

får möjlighet att påverka företag. Trots detta är det få av deltagarna som uppger att de faktiskt 

kommenterar på företagssidorna. Att deltagarna i vår studie dessutom nästan enbart lämnar 

kommentarer i de fall de är negativt inställda till företaget samt lägger betydligt större vikt vid 

andra användares negativa än positiva kommentarer kan för företag vara problematiskt. I vår 

slutsats svarar vi på hur användare förhåller sig till, vad de förväntar sig av samt hur de upplever 

att företag finns i sociala medier. Utifrån detta ser vi att för att ett företag bäst ska kunna 

uppmuntra till aktiva samt positivt inställda användare måste det först och främst tillhandahålla 

innehåll som är av värde, föra en aktiv och relevant dialog, samt i den mån det går låta användare 

bestämma över hur mycket innehåll som når dem.  

 

Vi gick in med ett antagande om att deltagarna i våra fokusgrupper och användare av sociala 

medier generellt skulle anse sig ha en viss makt att påverka företag genom att öppet kommentera 

på deras företagssidor. Att deltagarna i grupp tre inte alls ansåg sig kunna påverka företag genom 

deras sidor i sociala medier förvånade oss. Huruvida detta hade att göra med gruppdynamiken 

eller att det diskuterades mycket om att företagssidorna mest upplevdes som ett sätt för företag 

att marknadsföra sig är oklart.  

 

Studiens resultat visar på att företag idag inte lyckas engagera sina användare i den utsträckning 

som anses önskvärt. Vår förhoppning är att denna studie ska kunna ge företag en uppfattning om 

vad som engagerar användare, vad det är som får användare att bidra till företagsrelaterat innehåll 

samt vad som formar positiva och negativa attityder hos dem. 
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8.1 Metoddiskussion 
 

Det visade sig vara betydligt svårare än vi hade trott att få ihop tre fokusgrupper med fyra 

deltagare i varje grupp. Vi hade en del avhopp i sista sekund vilket resulterade i att ett par av de 

deltagare vi ansåg lämpliga för ämnet inte kunde delta. 

 

Vi hade även önskat att grupp tre skulle haft en bättre dynamik än vad de hade, men var 

medvetna redan innan fokusgruppstillfället om att tre av deltagarna i gruppen var blyga och något 

tillbakadragna. Vid flera tillfällen hade deltagarna i grupp tre inte mycket att säga, vilket vi inte 

vet om det berodde på gruppeffekten eller att de faktiskt inte hade någon åsikt om ämnet i fråga. 

Med tanke på att det var problematiskt för oss att få ihop grupper överhuvudtaget var vi tillslut 

tvungna att använda oss av de personer som kunde ställa upp.  

 

Vi har i studien valt att inte lägga någon vikt vid deltagarnas ålder, men har trots detta sett 

tendenser på att en av deltagarna sticker ut mot resterande deltagare. Deltagaren i fråga är sex till 

fjorton år äldre än övriga deltagare och studerar även marknadsföring. Vi kan inte svara på om 

detta har påverkat hennes åsikter och värderingar, men kan ändå se tendenser på att så är fallet i 

och med att hennes synpunkter till viss del skiljer sig från de andra deltagarnas. 

 

Efter det första fokusgruppstillfället märkte vi att vår intervjuguide hade en del brister då 

deltagarna ofta svävade iväg från ämnet och diskussionen blev upprepande. Vi valde därför att 

ändra intervjuguiden en aning, vilket har medfört att alla områden inte diskuteras i lika stor 

utsträckning.  
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8.2 Förslag till vidare forskning 
 

Då denna studie enbart har fokuserat på marknadsföring i sociala medier vore det intressant att 

göra en jämförande studie för att undersöka hur konsumenters attityder till marknadsföring i 

sociala medier och marknadsföring i traditionella medier skiljer sig åt.  

 

Denna studie visar att deltagarnas största förväntning på företag i sociala medier är att det ska 

vara möjligt att ha en tvåvägskommunikation med dem, men att det samtidigt tar för lång tid att 

få respons. Därför anser vi att det även skulle vara intressant att undersöka hur företagen faktiskt 

arbetar med kommunikation och marknadsföring i sociala medier.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1, Intervjumanual 1 
 

Introduktion om uppsatsen syfte och problemformulering.  

 

Öppningsfrågor 

 

1. Vad är er spontana känsla när ni tänker på att företag finns i sociala medier? 

2. Vilka sociala medier använder ni? 

3. Hur ofta använder ni sociala medier? 

  

Introduktionsfrågor 

 

4. Har ni gillat eller följer ni några företag i sociala medier? 

5. Hur aktiva och engagerade är ni på företagssidor? Gillar ni? Kommenterar ni? Varför/Varför 

inte? 

  

Nyckelfrågor 

 

6. Vilket/vilka är de huvudsakliga själen till att ni använder företagssidor i sociala medier? 

Varför gillar, följer? 

7. Hur uppfattar ni företags ständiga närvaro i sociala medier? Positivt/Negativt? 

8. Vad förväntar ni er av företag/varumärken/organisationer i sociala medier? 

  

Övergångsfrågor 

 

9. Känner ni att företag försöker engagera er att bli mer aktiva? 

10. Känner ni att ni får någon respons på era kommentarer och åsikter? Upplever ni att företaget 

till sig era kommentarer? Förbättras/åtgärdas någonting utifrån kommentarerna? 

11. Upplever ni att ni kan påverka företag genom att kommunicera i sociala medier? 

12. Hur pass viktiga är andra människors kommentarer och erfarenheter för er? Påverkas ni av 
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vad andra kommenterar? 

13. Får företagssidor er att få ett starkare/svagare förtroende för företaget? 

14. Upplever ni att ni genom företagssidor i sociala medier kommer närmare företaget? 

  

Avslutande frågor 

  

15. Är det någonting vi har missat? Är det någon som vill tillägga någonting?  
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Bilaga 2, Intervjumanual 2  
 

Introduktion om uppsatsen syfte och problemformulering.  

 

Introduktionsfrågor 

 

1. Vilka sociala medier använder ni? 

2. Hur ofta använder ni sociala medier?  

 

Nyckelfrågor 

 

3. Har ni gillat eller följer ni några företag i sociala medier? Varför följer/gillar ni företag, 

varumärken och organisationer i sociala medier? 

4. Hur aktiva och engagerade är ni på företagssidor? Gillar ni? Kommenterar ni?  

Varför/Varför inte? 

5. Vad förväntar ni er av företag/varumärken/organisationer i sociala medier? 

6. Hur uppfattar ni företags ständiga närvaro i sociala medier? 

 

Stödfrågor 

 

7. Känner ni att företag försöker engagera er att bli mer aktiva? 

8. Känner ni att ni får någon respons på era kommentarer och åsikter? Upplever ni att företaget 

till sig era kommentarer? Förbättras/åtgärdas någonting utifrån kommentarerna? 

9. Upplever ni att ni kan påverka företag genom att kommunicera i sociala medier? 

10. Hur pass viktiga är andra människors kommentarer och erfarenheter för er? Påverkas ni av 

vad andra kommenterar? 

11. Får företagsprofiler er att få ett starkare/svagare förtroende för företaget? 

12. Upplever ni att ni genom företagssidor i sociala medier kommer närmare företaget? 

 

Avslutande frågor 

 

13. Är det någonting vi har missat? Är det någon som vill tillägga någonting?  


