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Abstract  
This project contains an analysis about how young people relate to brand content on Social media. The 
findings of the study have contributed to two end products that have been delivered to two different 
customers. The target group is between 15-24 years old and are residents in Sweden. The analysis has 
also included if the target group follow brands on Social media, reasons why they do, and what kind of 
content interests them. The report shows that age and/or gender does not correlate to how young peo-
ple relate to, or consume, brand content on social media. The consumption of and relation to social 
media content is more dependent on aspects like the consumer’s personality and individual behaviour. 
From the data collected during the project we have created two different end products, one to each of 
the different clients. 

Keywords 
Brand Content, content, social media, brands, marketing, Social Proof, Chunking, Social Networking 
Sites, data visualization, WOM.  
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Sammanfattning 
Detta arbete inkluderar en undersökning av hur unga förhåller sig till brand content på Sociala medier. 
Resultaten av denna undersökning har bidragit till två slutprodukter som i sin tur levererats till två 
olika uppdragsgivare. Målgruppen är unga personer i åldrarna 15-24 bosatta i Sverige. Undersökning-
en har även inkluderat om målgruppen följer företag/varumärken på Sociala medier, anledningarna till 
varför de gör det, samt vad för slags innehåll som intresserar dem. Utifrån resultaten kan vi konstatera 
att ålder och/eller kön inte är avgörande för hur unga personer förhåller sig till, och konsumerar, brand 
content på sociala meder. Det beror snarare på personlighet och individuellt beteende. Av de data som 
har samlats in under arbetet har vi skapat två olika slutprodukter, en vardera till de olika uppdragsgi-
varna. 

Nyckelord 
Brand Content, innehåll, sociala medier, företag, varumärken, marknadsföring, Social Proof, Chun-
king, Social Networking Sites, datavisualisering, WOM.  
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Förord 
Först och främst vill vi tacka Rodeopark och Sitrus för den tid vi har kunnat spendera hos dem under 
praktiska examensarbetet, för det uppdrag vi fick samt för allt det stöd vi fått under arbetets gång. Vi 
vill även tacka alla som besvarat enkäten och ställt upp som respondenter för intervjuerna i undersök-
ningen, utan er hade denna undersökning inte kunnat genomföras. Sist men inte minst vill vi tacka vår 
handledare Nico, som har bidragit med värdefull feedback samt tankar och tips. 
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Begrepp och hur de används i denna uppsats 
Brand Content (här): Brand content är företags eller varumärkens innehåll på Sociala me-
dier, det kan vara reklam, storytelling, erbjudanden och liknande. Inte att förknippas med 
Branded Content. 
 
Chunking: Ett begrepp som härstammar från den kognitiva psykologin. I allmän användning är 
“chunk” en del av något större. “Chunking” används ofta som en memoreringsteknik. På webben kan 
kan man använda chunking genom att bryta ner texter och innehåll i mindre bitar för att underlätta för 
användaren (Meyer, 2016).  
 
Social Networking Sites/Service (SNS): Social Networking Sites fungerar som förmedlare 
av socialt och symboliskt innehåll som i sin tur utgör grunden för social interaktion. Exempel 
på SNS är Facebook och Twitter (Berg, 2011). 
 
Social Proof: Ett psykologiskt fenomen där människor refererar till andras beteende för att styra sitt 
eget beteende. Denna tendens drivs av vår naturliga önskan om att bete oss “korrekt” (Cardello, 2014).  
 
Youtubers: Användare på Youtube som driver en egen Youtube-kanal och publicerar egna 
videor.  
 
Word Of Mouth (WOM): Word of mouth (kommunikation mellan konsumenter), är ett begrepp som 
beskriver aktiviteten där konsumenter sprider vidare sin upplevelse med företaget eller produkten, 
genom diskussioner med andra (Stone et.al. 2009).  
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1. Inledning 
Sociala medier kan fungera som ett hjälpmedel för att stärka relationer och förtroende, företag och 
konsument emellan. För att kunna utnyttja detta behöver företag anpassa sig och göra sig mer tillgäng-
liga på de kanaler där målgrupperna befinner sig (O’Reilly, 2005). Innehåll är inte längre bara skrivna 
ord utan också medier som video, bild och ljud. Även interaktivt innehåll, så som kommentarer på ett 
socialt inlägg, anses vara innehåll. Marknadsföring på Sociala Medier innefattar inte renodlade re-
klamkanaler. Innehållet har ett viktigt syfte att ge ett mervärde till besökaren. Ingen bryr sig om själva 
företaget, utan de vill veta vad de vinner på att köpa produkten eller tjänsten. Efter att man har lyckats 
ge ett mervärde med sitt innehåll kommer besökaren att se företaget bakom produkten som en tanke-
ledare vilket spelar stor roll när det börjar bli dags att fatta ett köpbeslut (Green, 2016). 
 
En strategi för Sociala medier kan inte vara effektiv utan innehåll som driver den och tyvärr är det 
innehållsskapandet de flesta företag kämpar med. I en undersökning gjord av Content Marketing Insti-
tute (2015) ansågs det att de två största utmaningarna för företag är att:   
 

1) Producera engagerande innehåll  
2) Producera innehåll konsekvent (Kushner, 2016)    

 
På sociala medier har företag endast kontroll över vad som ska publiceras, och när det ska publiceras. 
De sociala medierna som finns idag har redan färdigutvecklade kommunikationsmöjligheter och är 
vanligtvis inte öppna system utan är färdiga plattformar, samt har tusentals andra användare. Eftersom 
det innehåll som kan publiceras av ett företag på sociala medier i många fall kan kommenteras, gillas, 
och delas (i olika syften) av andra användare, samt att möjligheten att nå ut till extremt många männi-
skor är väldigt stor är det viktigt att veta vem man vill nå ut till och hur det ska gå till.  
 
Företag har sedan länge varit bekanta med konceptet målgrupper och har flitigt använt sig av detta. 
Det finns många olika tips för att utforma målgrupper, men vanligt är att man fokuserar på demografi. 
I vissa fall görs det personas eller beteendeprofiler som ytterligare fördjupar insikten om målgruppen. 
Att ha en tydlig målgrupp för sociala medier är viktigt för att det ska finnas ett syfte med att använda 
kanalen/-erna över huvud taget. Däremot kan det finnas svårigheter med att ha målgrupper som hu-
vudsakligen fokuserar på kön och ålder, då vem som helst kan använda sociala medier. En teori vi har 
är att användande och beteenden på sociala medier inte beror på ålder och/eller kön utan snarare per-
sonlighet, intressen, vardagliga beteendemönster och liknande. Med hjälp av enkäten och intervjuerna 
som kommer att genomföras hoppas vi att bland annat bekräfta vår teori att ålder och/eller kön inte är 
avgörande för hur brand content konsumeras av unga idag. 

 

2. Syfte/mål 
I detta arbete har vi undersökt betydelsen av brand content i företags/varumärkens publicerade materi-
al på Sociala Medier. Vi har undersökt vilken typ av innehåll som intresserar vår målgrupp och hur de 
förhåller sig till företags och varumärkens innehåll på Sociala medier. Vi har också undersökt vilka 
strategier man kan använda sig av i sitt innehållsskapande för att tillfredsställa besökaren. 
 
Detta projekt är kopplat till två externa uppdragsgivare och målet är att ta fram varsin slutprodukt till 
de olika uppdragsgivarna, dessa slutprodukter beskrivs närmre i nästa stycke.  
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3. Frågeställning 
● Hur förhåller sig unga (15-24 år) till brand content på Sociala medier? 

 

4. Uppdragsgivare 

4.1 Rodeopark 
Den första uppdragsgivaren är Rodeopark Communication AB, en webb- och kommunikationsbyrå. 
Genom att ta reda på hur unga förhåller sig till brand content på Sociala medier och vilka strategier 
man kan använda sig av i sitt innehållsskapande, kommer vi att ta fram en mall/dokumentation som de 
kan använda som underlag när de lägger fram en Sociala Medier-strategi till sina kunder. Genom 
dokumentationen kommer vi att bidra med kunskap om hur man som företag kan tänka kring publice-
ring på Sociala medier. Vi kommer också att bidra med kunskaper om hur man skapar värdefullt inne-
håll när det gäller val av visuella format.  
 

4.2 Sitrus Agency 
Sitrus Agency är en byrå som ingår i koncernen Nordic Morning. Sitrus skapades hösten 2015 när 
systerbolagen JG Communication, en kommunikationsbyrå, och Citat, en produktionsbyrå, slogs ihop. 
Sitrus arbetar aktivt med att bland annat erbjuda ett varierat utbud av visuellt innehåll, men också med 
att förändra attityden hos sina kunder och visa hur viktigt innehåll (på sociala medier, på deras hem-
sida, i egna magasin och så vidare) är för ett företag. Genom olika medel kommer vi att redogöra för 
resultaten på ett sätt som kan redovisas både i rapportform, för specifika kunder, samt internt. Med 
hjälp av resultaten från enkäten och intervjuerna kommer vi att kunna se om det eventuellt finns några 
likheter i hur unga (vår målgrupp) konsumerar brand content eller inte. Oberoende av hur resultaten 
visar sig vara, kommer Sitrus kunna använda denna information till att anpassa content strategies 
(främst när det kommer till hur man hanterar målgrupper) för sina olika kunder. Slutprodukten kom-
mer att göras på engelska. 
  

5. Avgränsningar 
I arbetet kommer det inte att ingå att utveckla någon kommunikationsstrategi för de aktuella företagen. 
Det kommer inte heller att finnas något syfte eller förväntning på att slutprodukterna ska öka företa-
gens ekonomi. Vi kommer att undersöka de mest populära/använda sociala kanalerna som finns idag 
och inte företags egna hemsidor eller liknande. Undersökningen kommer vara geografiskt avgränsad 
till Sverige. Utöver slutprodukterna kommer vi inte att producera något content förknippat till företa-
gen.   
 

6. Målgrupper 
Inför vårt uppdrag fick vi specificerat, från uppdragsgivaren, att vi skulle undersöka “unga” och utefter 
det bestämde vi oss för att vår undersökning skulle inkludera de mellan 15-24 års ålder. Genom att 
hålla målgruppen så pass öppen (men ändå begränsande demografiskt sätt) möjliggjorde vi chanserna 



 10 

till att själva upptäcka tendenser hos denna åldersgrupp som kanske inte hade upptäckts om vi hade 
använt oss av en mer nischad målgrupp. För resultaten av undersökningen var inte kön eller geografisk 
koppling (utöver att undersökningen är begränsad till Sverige) relevant, utan det väsentliga var att 
respondenterna använder Sociala Medier. 
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7. Teoretisk bakgrund 

7.1 Content 
Människor besöker inte hemsidor, mobila applikationer eller sociala medier på grund av glädjen i att 
navigera eller söka. Oftast tar de sig inte dit för att beundra designen. De fokuserar inte på tekniken. 
De kommer dit för det content som de tror (eller hoppas) finns där. Det säger Janice (Ginny) Redish 
(2012). Redish (2012) skriver att människor besöker olika platser av den digitala världen för att hitta 
information som hjälper dem att besvara en fråga eller hjälper dem att genomföra en uppgift. De vill få 
tag i den information som är enkel att hitta, enkel att förstå, precis, uppdaterad, och trovärdig (Redish, 
2012). Redish beskriver rollen som content har med hjälp av en trebent pall, där content tillsammans 
med effektiv navigation och sökfunktion, tydlig och användbar design och teknik som fungerar bra 
skapar denna pall (se Bild 1).  
 

 
Bild 1 - Bild från Letting go of the words - Writing web content that works, Redish (2012), s 1. 
 
Content är viktigt både för användare och för företag. Erin Kissane (2011) skriver att content är an-
vändbart för användare när det hjälper dem att uppnå sina mål. För att kunna skapa content som är 
användbart för användaren krävs det att man kan ta sig djupt in i användarens huvud för att förstå 
denne. Kissane (2011) skriver att contentstrategen Daniel Eizan har sagt att en meningsfull analys av 
en användares kontext inte bara kräver förståelse för användarens mål, men också deras beteenden: 
Vad gör de? Hur mår de? Vad är de kapabla till att göra? Kissane (2011) anser att detta är en klok 
insikt, och drar parallellen att om hon tittar på en linjekarta över tunnelbanorna klockan tre på natten, 
är chansen stor att hon behöver veta vilka tåg som går nu, inte vilka tåg som går imorgon vid rusnings-
tid. Emellertid uppger Kissane (2011) även att antaganden om användarkontexter - hur väl undersökta 
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de än är - aldrig kommer att vara perfekta. Just därför är det viktigt att ge användaren möjligheten att 
komma åt mer information. 
 
Hållbart content kan skapas - och upprätthållas - utan att företaget lider av det, utan att sänka kvalitet 
som kan göra content dåligt, och utan att personal börjar lida av nervösa sammanbrott (Kissane, 2011). 
Behovet av hållbart content kanske kan verka uppenbart, men det är väldigt enkelt att skapa en ambi-
tiös plan som går ut på att publicera mängder av content utan att överväga den långsiktiga ansträng-
ning som behövs för att hantera det på ett bra sätt. I grunden är “rätt för företaget” och “rätt för använ-
daren” samma sak, för utan en publik är allt content meningslöst, och content som skapas utan efter-
tanke när det kommer till användarnas behov skadar företagen då användare som ignoreras kommer att 
lämna avsändarens plattform (Kissane, 2011). 
 

7.2 Unga och Sociala medier 
I en studie gjord på studenter mellan 18 och 24 år, utförd av Nielsen Norman Group (2010), nämner 
de att studenter är en viktig målgrupp för många företag etablerade på Sociala medier och på webben. 
Studenter är unga, de spenderar pengar (ofta på nätet) och de letar ständigt efter nya typer av informat-
ion. De är med andra ord en generation som spenderar en stor det av sin tid på webben. 
 
I studien har det konstaterats ett antal viktiga punkter som vi anser kan appliceras även på Sociala 
medier. En av dessa punkter är myten om att studenter är så kallade “technology wizards” - teknikex-
perter. Studien visar nämligen att collegestudenter undviker webbelement som de anser vara “okända” 
i rädslan om att slösa tid. Studenter är upptagna och undviker gärna områden som upplevs som besvär-
liga att använda och om de inte uppfattar en omedelbar belöning för deras insatser, kommer de inte att 
klicka på en länk eller läsa vidare instruktioner. Men det som framförallt kännetecknar studenters an-
vändning av webben är att de avstår från att lära sig nya användargränssnitt. De föredrar plattformer 
som använder välkända interaktionsmönster. Om en webbplats inte fungerar som förväntat, förlorar de 
flesta studenter sitt tålamod och lämnar webbplatsen, snarare än att försöka att avkoda den svåra de-
signen. Vi tror att ungas användning av webben även kan appliceras på hur de använder Sociala me-
dier.  
 
En annan myt som Nielsen Norman Group (Nielsen, 2010) har motbevisat är att unga anses vara hän-
förda av Sociala Nätverk. Det stämmer visserligen att så gott som alla studenter har en eller flera flikar 
permanent öppnade med någon typ av Social nätverkstjänst, som till exempel Facebook. Men Jakob 
Nielsen (2010) menar att detta inte betyder att de vill att allt ska vara socialt. Studenter associerar Fa-
cebook och liknande platser med privata diskussioner, inte med företagets marknadsföring. När stu-
denter vill lära sig om ett företag, universitet, myndighet eller en ideell organisation vänder de sig till 
sökmotorer för att hitta organisationens officiella hemsida och inte till organisationens Facebooksida. 
Vi undrar dock om detta stämmer i dagens läge också, sex år efter att Jakob Nielsen skrev sin artikel 
om ungas användning av webben.  
 

7.3 Social Proof  
Människor styrs av andra människors beteende. “Social Proof” är ett psykologiskt fenomen där män-
niskor kan referera till andras beteende för att styra sitt eget beteende (Cardello, 2014). Denna tendens 
drivs av vår naturliga önskan om att bete oss “korrekt”. Detta gäller i de flesta fall, oavsett om man ska 
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genomföra ett köp eller besluta om vad som ska ätas till middag. Cardello (2014) menar att ett bra 
exempel på Social Proof är den långa kön utanför Apple Store dagen då en ny iPhone släpps. Det fak-
tum att en grupp av människor upplever den nya telefonen som så åtråvärd att de spenderar dyrbar tid 
på att stå i kö, påverkar andras uppfattning av telefonens värde, och får dem att vilja ha en också. 
 
Ibland händer det att användare berättar i användarstudier att de inte bryr sig om recensioner, att de 
inte litar på andra människors åsikter och att de gör beslut baserade helt på egen hand oberoende av 
andras perspektiv. Cardello (2014) menar dock att tusentals psykologistudier bevisar att denna “en-
samvarg”-teori visas vara falsk. Det är ett exempel på varför man bör basera beslut på vad användarna 
gör, snarare än på vad de säger. 
 
Cardello (2014) menar att Social Proof kan vara fördelaktigt när man vill öka trovärdigheten för ett 
varumärke, en produkt eller en tjänst. Adderar man en indikation på att andra människor (eller allra 
helst människor besökaren känner till) tycker om innehållet eller produkten, kan man avlägsna osäker-
het i beslutsfattandet. Om man försöker få besökare att prenumerera på ett nyhetsbrev eller att följa ett 
Twitterkonto kan det också vara en bra idé att försöka kommunicera att företaget redan har ett stort 
antal följare eller prenumeranter. Genom att ge en indikation på att andra redan gillar innehållet på 
företagets kanal kan man alltså öka antalet följare/prenumeranter .  
 

7.4 Chunking och att få besökaren att ta del av innehåll 
En svårighet på Sociala medier kan vara att skriva texter som besökarna faktiskt läser, de kommer inte 
att läsa texten om den inte är tydlig. Ord och meningar behöver vara enkla och informationen måste 
vara lätt att förstå. Den visuella designen kan man säga är hur ett företag eller varumärke ser ut på 
webben, medan texten och det publicerade innehållet är hur företaget/varumärket låter. Tonfall och 
bra innehåll är avgörande för kommunikation över webben. Likt andra delar av UX-design, behöver 
innehållet överleva en “kostnad-nytto”-analys gjord av användaren. Konstnad kan handla om besöka-
rens tid eller tålamod. Fördelarna, eller nyttan, handlar om vad besökaren kan vinna på att ta del av 
informationen. Nyckeln är alltså att minska kostnaden för besökaren och samtidigt ge innehållet ett 
värde för besökaren. En annan viktig del för att få besökaren att se innehållet, är att fokusera på in-
formationen som är intressant för besökaren, inte på de delar man vill marknadsföra (Nielsen, 2015).  
 
“Chunking” är ett begrepp som härstammar från den kognitiva psykologin. I allmän användning är 
“chunk” en del av, eller en bit av något större. När det gäller kognitiv psykologi, är en chunk en orga-
nisatorisk enhet i minnet. När information kommer in i hjärnan, kan den kodas så att relaterade be-
grepp är grupperade tillsammans i en chunk. Denna process kallas för “chunking”, och används ofta 
som en memoreringsteknik. Till exempel är det lättare att komma ihåg ett uppdelat telefonnummer (08 
- 987 123 67), än om det skulle vara skrivet i en lång sträng av siffror (0898712367). På webben kan 
kan man använda UX-design och chunking genom att bryta ner texter och innehåll i mindre bitar. 
Detta gör man för att hjälpa användaren, och för att få dem att förstå och komma ihåg innehållet bättre 
(Meyer, 2016).  
 
Det är även bevisat att 65% av befolkningen är visuella inlärare, det vill säga att de tar lär sig bättre 
med hjälp av visuella medel. Studier har också visat att sannolikheten att en besökare minns ett inlägg 
efter tre dagar blir sex (6) gånger större om man lägger till en bild i inlägget (Nelson et.al, 1976). 
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7.5 En konsekvent användarupplevelse på alla kanaler 
En konsekvent användarupplevelse, oavsett plattform, är en viktig del i en användbar omnikanal-
upplevelse. Tekniskt handlar en omnikanal-upplevelse om att använda alla relevanta kanaler för en 
sammanhållen marknadsföring av ett företag eller en produkt. I sak handlar det om att sätta kunden i 
centrum och (med digitala hjälpmedel) se till att denne får en lika bra upplevelse oavsett vilken kanal 
hen använder. Har företaget en användbar omnikanal-upplevelse, bidrar detta till att skapa förtroende 
med kunderna. Användare interagerar med företag över många olika kanaler och för att dessa interakt-
ioner ska vara smidiga behöver den visuella designen, tonfall (eng. tone of voice) och vokabulär vara 
konsekvent över alla dessa kanaler (Nielsen Norman Group, 2013).  
 

7.6 Social Customer Relationship Marketing och WOM 
Marknadskommunikation är en viktig del av ett företags marknadsföring och syftar till att kommuni-
cera med konsumenterna och målgruppen. Marknadskommunikation fungerar som ett varumärkes röst 
och beskrivs som “det sätt på vilket företag kan etablera en dialog med sina kunder om sina erbjudan-
den” (Keller, 2001).  
 
Customer Relationship Marketing (CRM) och e-CRM beskrivs som en relationsskapande marknadsfö-
ring på webben. Fokus inom CRM/e-CRM ligger på kundservice och en stor vikt läggs vid att ha en 
god relation till sina kunder och relationen som byggs ska gynna både företaget och kunden.  
 
Det finns fyra grundpelare inom relationsmarknadsföring, och dessa är:  
 

● Hur företaget hittar sina kunder 
● Hur företaget lär känna sina kunder 
● Hur företaget håller kontakten med sina kunder 
● Hur företaget ser till att kunderna blir nöjda 

 
“Halo Effect” är ett begrepp som beskriver vikten av en god relation till sina kunder, ju bättre relation 
mellan kunden och företaget, desto mer positivt uppfattar kunden varje kontakttillfälle med företaget. 
En lojal och nöjd kund uppfattar kontakten med företaget som mer frekvent än vad den egentligen är. 
Viktigt att tänka på är dock att kontakten och relationen inte heller får vara för frekvent, då riskerar 
man att kunden känner sig pressad eller tröttnar (Stone et.al. 2009).  
 
Med hjälp av Sociala medier kan företag kommunicera med kunder på ett nytt sätt. Detta gör att möj-
ligheterna till dialog är betydligt större än inom traditionella medier. Tidigare har företag haft ett över-
tag gentemot konsumenten, men i och med Sociala mediers intåg kan flera konsumenter gå samman 
och ta över kommunikationen. Det här medför att företag kan få svårt att bemöta en anstormning av 
upprörda kunder. Word of mouth (kommunikation mellan konsumenter), eller elektronisk word of 
mouth (e-WOM) som det också kallas, har också fått möjlighet till en mycket större spridning än tidi-
gare. Med WOM menar man hur nöjda eller missnöjda kunder sprider vidare sin upplevelse genom 
diskussioner med andra. Kunderna kan vara ett företags bästa säljare och marknadsförare då de sprider 
ett gott ord om företaget, men de kan även vara de som sänker företaget genom att sprida ut ett dåligt 
rykte (Stone et.al. 2009). På grund av Sociala medier kan negativa synpunkter på varumärken idag få 
enorm spridning på väldigt kort tid (Svahn et.al. 2015).  
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Bloggar och Youtube-kanaler är en annan typ av Sociala medier. Det är inte alltid är lätt för bloggare 
eller youtubers att attrahera läsare/tittare, därför har de personer (ofta privatpersoner) med stora lä-
sar/tittar-skaror, på egen hand etablerat en maktposition som de kan använda för att exempelvis på-
verka företag. Företagen har i sin tur insett de möjligheter som ligger i att samarbeta med dessa blog-
gare/youtubers, och kan därigenom nå ut till sin målgrupp. Budskap om ett företags varumärken och 
produkter brukar nämligen uppfattas som mer trovärdiga än om de skulle komma från företaget själva 
via andra kanaler menar Colliander och Dahlén (2011). De menar också att det finns anledning att anta 
att detta gäller även andra Sociala medier, vilket innebär att Sociala medier överlag bidrar till en makt-
förskjutning i riktning mot konsumenten. Denna maktförskjutning är viktig att ta i beaktande för såväl 
företag som andra organisationer när de arbetar med marknadskommunikation. 
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8. Planering 
Eftersom båda har haft praktik parallellt med projektet har en stor del av det utförts på distans. Vi an-
såg vi att det var ytterst viktigt att ha en tidplan (se Bilaga 1 – Tidplan) som vi kunde följa för att vi 
inte skulle hamna efter med arbetet, samt för att ha kontroll över vad som gjorts och behövde göras. 
Tidplanen gjorde vi veckovis, bland annat för att veta hur vi skulle ligga till i projektet men också för 
att vara medvetna om vad som var aktuellt på den andres praktikplats. Detta möjliggjorde att vi kunde 
kombinera dessa två delar. 
 
Utöver tidplanen tog vi också fram ett WBS-träd (se Bilaga 2 – WBS) och ett PERT-diagram (se Bi-
laga 3 – PERT) för att få en mer tydlig bild av vad som behövde göras, och när.  
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9. Genomförande 
För att undersöka ungas attityd till, samt hur de förhåller sig till, brand content på Sociala medier har 
vi valt att använda oss av ett flertal olika metoder. Först utformade vi en kvantitativ enkät för att un-
dersöka tendenser hos målgruppen. Utifrån den data vi fick fram av enkäten utförde vi sedan semi-
strukturerade intervjuer för att få ut mer kvalitativ data. Båda metoderna utfördes under våren 2016 
och presenteras i den ordning de utfördes. 

9.1 Enkätundersökning  
Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på generella uppfattningar och tendenser hos populat-
ionen gällande brand content på Sociala medier. Vi ansåg att en enkätundersökning lämpade sig bra 
för att få stor spridning på undersökningen både i antal respondenter, men också geografiskt. För att få 
tag i respondenter tillhörande målgruppen vi ämnade undersöka, valde vi göra ett slumpmässigt urval 
och skicka ut vår enkät till två gymnasieskolor i varje län runtom i Sverige (se Bilaga 4 – Gymnasie-
skolor). För att nå den äldre delen av målgruppen valde vi även att publicera enkäten i stängda grupper 
på Facebook (se Bilaga 5 – Facebookgrupper).  
 
När man utformar en enkät är det viktigt att tänka på hur man tar fram de frågor som ska besvaras. Det 
kan vara bra att ställa sig själv frågorna: ”vad vill vi ha svar på?”, ”vem vill vi undersöka?” och ”vil-
ken kunskap besitter vi redan?” för att kunna uppnå en så lyckad enkät som möjligt (Bell, 2006). 
Dessa frågor svarade vi på i vårt PM för att få en klar bild av vad enkätens syfte var och vad vi ville ta 
reda på.  
 
Genom att ha “Använder du Sociala medier?” som en inledande fråga efter uppgifter om kön, ålder 
och boende (geografiskt) i enkäten kunde vi sålla bort de som inte utgjorde relevans för undersökning-
en. För att se till att vi bara möttes eller skickade intervjuer via e-post till personer som använder Soci-
ala medier frågade vi dessa i samband med att vi frågade ifall de ville delta i en intervju. Enkätfrå-
gorna finns tillgängliga i Bilaga 6 – Enkätfrågor. 
 

9.2 Intervjuer 
För att komplettera enkätundersökningen och för att fördjupa oss i de tendenser som visade sig hos 
respondenterna, valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer. Fördelarna med intervjuer, i jämfö-
relse till t.ex. en enkät, är att intervjuer är mer flexibla (Bell, 2006). En intervju möjliggör mer för-
djupning i och med att man kan ställa följdfrågor till de svar som respondenten ger. Man kan också 
observera gester, tonlägen och pauser vilket inte är möjligt i en enkät (Bell, 2006). Genom att använda 
samma frågor som i enkäten som bas till intervjuerna, gjorde vi det möjligt att komplettera de kvanti-
tativa data vi samlat in från enkäterna med de kvalitativa data vi kunde få ut av intervjuerna. Vi valde 
även att, utöver frågorna som användes i enkäten, lägga till fler frågor för att komplettera undersök-
ningen (se Bilaga 7 – Intervjufrågor). 
 
Vi har genomfört sammanlagt 15 intervjuer. Fyra (4) av intervjuerna skedde över e-post då dessa re-
spondenter på grund av olika anledningar inte kunde genomföra en muntlig intervju. Intervjurespon-
denterna var födda mellan 1992 och 2001, där majoriteten är födda 1992-1994. Då vi i enkäten uppfat-
tade att åldern (inom vår målgrupp) inte var avgörande för hur unga förhåller sig till brand content 
valde vi att intervjua så många respondenter som möjligt i samma ålder. Genom detta kunde vi bättre 
verifiera de tendenser vi uppfattade i enkäten. 
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9.3 Utformning av slutprodukterna 
Vid utformningen av slutprodukterna hade vi ett antal riktlinjer att följa. Dels skulle slutprodukterna 
överensstämma med företagens grafiska profiler och dels behövde de innehålla relevant som är intres-
sant för respektive uppdragsgivare, baserat på resultat vi kommit fram till.  
 
Ingen av oss har arbetat särskilt mycket i Adobe InDesign och Adobe Illustrator innan projektet och vi 
ville därför utmana oss själva genom att använda dessa verktyg. Detta skulle förhoppningsvis lära oss 
mer om grafisk formgivning och hur dessa program fungerar. Dessa program ansåg vi också vara bäst 
lämpade för att utforma slutprodukterna, bland annat på grund av möjligheten att hantera vektorgrafik. 
 
Våra egna mål med slutprodukterna var att:  

- Lära oss att arbeta i Adobe Illustrator  
- Lära oss att arbeta i Adobe InDesign  
- Lära oss mer om datavisualisering 
- Presentera lättöverskådlig information i ett grafiskt format som överensstämmer med upp-

dragsgivarnas grafiska profiler.  
 
Innan vi började med att göra layout för slutprodukterna och skapa de grafiska elementen, gjorde vi 
varsin plan på vad som skulle finnas med. Detta inkluderade hur de grafiska elementen skulle kunna se 
ut, hur texten skulle vara utformad, och i vilken ordning resultaten skulle presenteras. Anledningen till 
detta är att det är bra att ha en plan så att arbetet både blir mer genomtänkt, man inte behöver slösa tid 
i de olika programmen utan att veta hur man vill att saker ska se ut, och ger större möjlighet till att 
utveckla grundidéerna.  
 

9.3.1 Ansvarsfördelning:  
Först och främst hade vi ansvar för de individuella slutprodukterna. Isabelle hade huvudansvar för 
Rodeoparks slutprodukt, och Julia hade huvudansvar för Sitrus slutprodukt. Båda har gjort layout för 
sin egen slutprodukt, och själva skrivit de texter som är specifika för de olika produkterna. De grafiska 
element som ser likadana ut i de olika slutprodukterna har Julia gjort, sedan har de olika grafiska ele-
menten på de separata slutprodukterna gjorts av den som haft huvudansvar för produkten. Isabelle 
skrev den text som är likadan på de olika produkterna. Ansvaret för skrivandet i rapporten har varit 
jämnt fördelat mellan båda två.  
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10. Metodkritik 
Vi anser att våra metodval har varit lämpliga för det vi ämnat undersöka. Däremot kan vi kritisera 
utförandet av respektive metod, vilket vi kommer att göra nedan.  

10.1 Enkät 
Att skicka ut enkäten till olika gymnasieskolor gjorde att vi säkerställde att de som nåddes av enkäten 
var i rätt ålderskategori. Något som var negativt med denna metod var att det i vissa fall tog lång tid att 
få svar av skolorna, vissa har ännu inte svarat om de ville delta eller inte, samt att vi inte fick informat-
ion om hur många som närvarade i klasserna som enkäten skickades ut till (trots att vi bad om denna 
information). Detta bidrog bland annat till att vi inte kunde veta säkert hur svarsfrekvensen såg ut. 
Därefter beslutade vi att skicka ut enkäten via Facebook, i stängda grupper som inkluderade personer i 
en högre ålder än gymnasieskolorna. En risk med att publicera en länk på Facebook är att vi inte kan 
ansvara för, eller veta om, länken delas vidare av någon annan. Trots att vi noterade hur många som 
fanns med i grupperna vet vi inte säkert hur många som var inom vår målgrupps ramar, samt hur 
många av dessa som svarade. Detta bidrog också till att det var svårt att vara medveten om svarsfre-
kvensen. Syftet med att använda oss av olika gymnasieskolor samt Facebookgrupper för unga vuxna 
var att få en geografisk spridning inom Sverige, samt att kunna samla in så många (relevanta) svar 
som möjligt. Konsekvenserna av våra beslut är att svarsfrekvensen förmodligen är låg, men det är 
svårt att redovisa detta på grund av att det antal vi indirekt eller direkt har kommit i kontakt med är 
okänt.  

10.2 Intervju 
Vi mötte elva (11) av 15 respondenter i intervjuerna fysiskt. Nackdelen med att ha intervju via e-post 
är att man inte kan observera aspekter som tonlägen och pauser eller gester, något som Bell (2006) 
menar kan bidra till ökad fördjupning i intervjuer. På grund av ett geografiskt och ekonomiskt per-
spektiv var det inte möjligt att träffa dessa fyra (4) respondenter fysiskt. En risk är att de frågor vi 
ställde kan ha tolkats annorlunda i skriftligt och muntligt format. Trots att vi bad respondenterna som 
deltog via e-post att kontakta oss om de hade några frågor, finns det en risk att de intervjuer som sked-
de muntligt hade större möjlighet till följdfrågor eller förklaringar om något var otydligt. 

10.3 Utformning av slutprodukterna 
Hade vi valt att använda ett program som vi båda är mer vana med, till exempel Adobe Photoshop, 
hade utförandet av slutprodukterna kunnat gå snabbare än de gjort nu. Däremot ansåg vi att fördelarna 
med vektorgrafik var så pass stora att vi hellre valde att lära oss nya program för ändamålet. 
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11. Resultat av undersökningen 

11.1 Enkät 
I enkäten deltog gymnasieskolor i 28 olika städer runtom i Sverige. Enkäten publicerades också i nio 
(9) stängda grupper på Facebook med sammanlagt 6 294 medlemmar (se Bilaga 5 – Facebookgrup-
per). Vid utskicket av enkäten informerades gruppmedlemmarna om att enkäten endast vänder sig till 
ungdomar mellan 15-24 år. Vi har i allra största mån försökt nå ut till facebookgrupper som på något 
sätt berör vår målgrupp, men trots detta varierar åldern i grupperna. Hur många av gruppmedlemmarna 
som har tillhört vår målgrupp är därför svårt att veta. Vi lät enkäten ligga publicerad i en vecka innan 
vi stängde ner den för analys och tolkning av data. Det var sammanlagt 232 personer som deltog i 
enkäten, varav 226 av dessa använder Sociala medier, och de tre mest använda plattformarna är Fa-
cebook (86,3%), Instagram (86,3%) och Snapchat (85%). 
 
När det kommer till vilka sorts visuella format som deltagarna i enkäten föredrog att före-
tag/varumärken använder sig av var det Bilder och text (78,8%) samt Video (63,7%) som var de mest 
populära formaten. Bilder (58,8%) kom på tredje plats, och minst populärt var Text (26,1%).  
 
Sammanlagt 76,1% av deltagarna i enkäten följer ett eller flera företag/vaumärken på Sociala medier, 
och ungefär hälften av dessa har nyligen avföljt ett märke. Majoriteten av våra deltagare följer före-
tag/märken på sociala medier på grund av att de vill bli inspirerade. Den största anledningen till att 
deltagare avföljer märken är på grund av “tråkigt innehåll”. När det kommer till vanliga poster och 
betalda poster beror reaktionerna på vanliga poster på specifik post eller märke, medan betalda poster 
gör att följaren inte bryr sig alls eller blir irriterad. 
 
Huruvida deltagarna kände tillit till företag/varumärken när de marknadsför en produkt eller inte var 
väldigt likt fördelat. Anledningarna till att de som inte litar på ett företag/varumärke känner som de 
gör, är för att de inte tror att företag/varumärken talar sanning (58,8%), samt att de vill att någon som 
de känner ska bekräfta att produkten/tjänsten är bra (57%). Majoriteten av de som litar på ett före-
tag/varumärke när de marknadsför en produkt/tjänst känner så på grund av att de bara följer före-
tag/varumärken som de litar på (66,1%), och för att de har tidigare bra erfarenheter av märket (39,9%). 
 
Alla resultat från enkäten finns tillgängliga i Bilaga 8 - Enkätresultat. 
 

11.2 Intervjuer 
Facebook, Instagram och Snapchat är även de mest använda plattformarna för Sociala medier bland 
respondenterna i intervjuerna (där även Twitter används av lika många som använde Snapchat). Där-
emot blev det tydligt i intervjuerna att när det kommer till att följa företag/märken på Sociala medier 
är Facebook och Instagram de vanligaste plattformarna, samtidigt som ingen respondent använde 
Snapchat för det syftet. Tre (3) respondenter följer företag/varumärken på Twitter. 
 
Respondenterna i intervjuerna blev tillfrågade samma fråga som deltagarna i enkäten när det gäller 
visuella format. Även de tycker att Bilder och text (93,3%) är det bästa formatet för före-
tag/varumärken att använda på sociala medier. Majoriteten tycker att Bilder (53,3%) är det näst bästa 
formatet, med Video (20%) och Text (6,27%) i botten. Tio (10) av respondenterna anser att vilket 
format som används på vilken plattform spelar roll, medan fem (5) av respondenterna inte håller med. 
 
 
Fler resultat från intervjuerna finns tillgängliga i Bilaga 9 - Intervjuresultat. 
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12. Resultat av slutprodukterna 
Vi ville att slutprodukterna skulle vara lättlästa samt intressanta att ta del av. Genom att använda oss 
av olika grafiska element och tydlig, informerande text har vi förhoppningar om att slutprodukterna 
ska bli lätta att förstå och komma ihåg. Med av bilder och chunking (dela upp texten i kortare delar) 
har vi gjort det vi kan för att hjälpa läsaren att komma ihåg det som förmedlas. Vi anser även att for-
matet vi presenterar slutprodukterna i är passande för både intern och extern användning, samt att det 
även möjliggör att våra uppdragsgivare kan använda både text och grafiska element för att skapa andra 
format av den ursprungliga rapporten, såsom infographics eller liknande.  

12.1 Wireframes 
Innan vi började med layouten för produkterna gjorde vi wireframes (se Bilaga 10 – Rodeoparks Wire-
frames; Bilaga 11 – Sitrus Wireframes) för att få en uppfattning om hur vi ville att slutprodukterna 
skulle se ut. Dessa gjordes separat för de olika slutprodukterna. Isabelle gjorde wireframes till Rodeo-
parks slutprodukt och Julia gjorde till Sitrus slutprodukt.  
 

12.2 Copy/text 
Efter att vi hade skapat wireframes för vardera slutprodukt, gjorde vi varsitt dokument där vi utfor-
made texten (se Bilaga 12 – Rodeoparks text; Bilaga 13 – Sitrus text) till de olika slutprodukterna. 
Isabelle skrev den text som är likadan på de olika produkterna. 
 

12.3 Grafiska element 
När vi visste vad som skulle stå i de olika produkterna samt hade en bild av hur layouten kunde se ut, 
började vi utforma de grafiska elementen till slutprodukterna. De grafiska element som ser likadana ut 
på de olika produkterna gjordes av Julia, på både engelska och svenska. För att se de grafiska elemen-
ten, se de bifogade filerna “Rodeopark Slutprodukt” och “Sitrus Slutprodukt”.  

12.4 Layout 
När vi hade både texterna klara och de grafiska elementen redo, började vi med hjälp av våra wire-
frames att göra layout för de två separata slutprodukterna. Isabelle har gjort layouten för Rodeoparks 
slutprodukt (se Bifogade filen ”Rodeoparks Slutprodukt”), och Julia har gjort layouten till Sitrus slut-
produkt (se Bifogade filen ”Sitrus Slutprodukt”). Sitrus slutprodukt har gjorts på både engelska och 
svenska, men den engelska är den som förväntas användas av Sitrus i praktiken.  
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13. Diskussion 
Följande diskussioner baseras på arbetet med företagens slutprodukter, de resultat som framkommit i 
undersökningen och använts i dessa slutprodukter, samt våra tankar anknutna till den teoretiska bak-
grund som presenteras i rapporten. Här kommer vi att visa hur vi besvarat vår frågeställning med hjälp 
av slutprodukterna. Denna del av rapporten kommer även att behandla framtida forskning inom ämnet.  
 

13.1 Arbetet och nyttan för uppdragsgivarna  
För oss har det här arbetet bidragit till ökade kunskaper och färdigheter inom Adobe InDesign och 
Adobe Illustrator. I takt med att vi skapade slutprodukterna har vi också behövt läsa om, och lära oss 
hur man använder datavisualisering. Vi har lärt oss att arbeta med företag som uppdragsgivare i en 
situation som är fiktiv, vilket har medfört att vi har behövt ta hänsyn till grafiska profiler på ett nytt 
sätt, samt lärt oss mer om hur man kan hantera interna deadlines. Att kombinera skola och företag är 
något som vi inte gjort förut, vilket har varit lärorikt och i vissa fall komplicerat när det kommer att 
möta krav från båda hållen. En av utmaningarna har varit att hitta sätt att kunna utvinna två olika slut-
produkter, med olika teman, från en och samma studie.  
 

13.1.1 Rodeopark 
När det kommer till uppdragsgivarna och vilken nytta de kommer ha av slutprodukterna ser det olika 
ut för de olika företagen. Rodeopark är en webbyrå som inte jobbat med sociala medier över huvud 
taget. Detta har i sin tur lett till att både de själva och deras kunder fått ta del av konsekvenserna av 
okunskapen. Med hjälp av den slutprodukt som vi levererar till Rodeopark får de en introduktion till 
hur man som företag kan publicera värdefullt innehåll på sociala medier. Fokus ligger framför allt på 
visuella format då detta inkluderas i undersökningen. Vidare kan de välja att tillämpa de kunskaper 
som följer med slutprodukten i praktiken, eller fördjupa sig inom ämnet med vidare undersökningar. 
Vår tanke är att Rodeopark ska kunna använda slutprodukten som underlag när de skapar en strategi 
för en kunds Sociala medier. Vi är medvetna om att vår studie bara kan appliceras på de målgrupper 
som stämmer överens med den målgrupp vi har undersökt. 
 

13.1.2 Sitrus 
Slutprodukten som vi levererar till Sitrus lämpar sig bland annat för att ge underlag till den grupp som 
arbetar med Sociala medier på företaget. Både för att gruppen ska kunna använda sig av informationen 
från slutprodukten för Sitrus egna kanaler, men också för att de ska kunna förmedla denna information 
till de kunder som är aktuella. Sitrus kan även använda den data som presenteras i slutprodukten när 
de utformar contentstrategier för sina kunder. Att använda slutprodukten, som är vetenskapligt grun-
dad, kan inge ett större förtroende för företaget som en seriös byrå. Sitrus kommer, liksom Rodeopark, 
kunna ta ett beslut när det kommer till att fördjupa sig inom ämnet eller inte. Med en aktiv blogg på 
Sitrus hemsida, samt deras sociala kanaler, finns det stora möjligheter att dela informationen till andra. 
Genom att göra detta kan de sprida kunskap, få möjligheten att synas mer och indirekt även göra att 
Södertörns Högskola syns i en större omfattning i nya sammanhang. Slutprodukten har gjorts både på 
engelska och svenska, då Sitrus är ett företag med både engelsktalande och svensktalande anställda, 
samt att de har kontor utanför Sverige. Genom att även göra slutprodukten på engelska möjliggörs det 
att rapporten delas internt.  
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13.2 Diskussion kring resultat 
Bland de resultat som framkom under enkätundersökningen kan vi se tendenser som pekar på att de 
respondenter som inte litar på det företag/varumärken säger, lägger ett stort värde i oberoende åsikter 
kring produkten eller tjänsten. Detta motstrider “ensamvarg”-teorin som Cardello (2014) skriver om i 
sin studie. Respondenterna i intervjuerna är mer benägna att ta del av andras erfarenheter och kun-
skaper än att ta beslut helt själva. Vi menar därför, likt Cardello (2014), att Social Proof kan vara en 
fördelaktig metod att använda när man vill öka trovärdigheten för ett varumärke, en produkt eller en 
tjänst. Adderar man en indikation på att andra människor (eller allra helst människor besökaren känner 
till) tycker om innehållet eller produkten, kan man avlägsna osäkerhet i beslutsfattandet. Flera av re-
spondenterna i studien brukar också vända sig till oberoende recensioner och webbplatser som Pri-
cerunner. Vi tror att man med fördel kan referera till oberoende recensioner när man som före-
tag/varumärke marknadsför produkter eller tjänster på Sociala medier, och därmed skapa ett större 
värde och mer trovärdighet i det som skrivs. 
 
Vidare menar Colliander och Dahlén (2011) att företag ser möjligheter i att samarbeta med bloggare 
och youtubers när det kommer till marknadsföring. Budskap om ett företags varumärken och produk-
ter brukar uppfattas som mer trovärdiga än om de skulle komma från företaget själva. Det här sättet att 
marknadsföra produkter på har varit aktuellt under ett par år. Det har dock under det senaste året blivit 
mycket tydligare att det är sponsrat, då marknadsföringslagen (Konsumentverket, 2015) har uppdate-
rats med förhållningsregler på bloggar och Sociala medier. Ett av svaren i våra intervjuer fick oss att 
fundera över hur effektivt det är att bedriva marknadsföring genom youtubers och bloggare. En av 
våra respondenter menar att man är medveten om att kända personer har fått betalt för att visa upp 
produkterna, och därmed sjunker trovärdigheten i det som sägs. Det verkar dock vara många som fort-
farande läser sponsrade texter och tittar på sponsrade videor och vi drar därför slutsatsen att det fortfa-
rande är ett framgångsrikt koncept. Detta ämne skulle dock vara intressant att fördjupa sig inom i 
framtida forskning.  
 
Nielsen Norman Group (Nielsen, 2010) menar att studenter som vill lära sig om ett företag, universi-
tet, myndighet eller en ideell organisation vänder de sig till sökmotorer för att hitta organisationens 
officiella hemsida, och inte till organisationens Facebooksida. Vi undrar dock om detta stämmer idag. 
Majoriteten av deltagarna i enkäten och alla respondenter i intervjuerna följer ett eller flera varumär-
ken på Sociala medier. Med detta i åtanke kan vi dra slutsatser om att vår målgrupp gärna tar del av 
information från företag/varumärken via Sociala Medier. Vi har inte undersökt om målgruppen före-
drar att vända sig till företagets webbplats eller till deras Sociala kanaler, men vi tror att vanor och 
beteenden har förändrats sedan Nielsen Norman Group utförde sin undersökning. Vi tror, baserat på 
våra egna beteendemönster, att vilken kanal man väljer att besöka företaget på beror på vilken inform-
ation man är ute efter, samt om man har erfarenheter av företaget sedan tidigare. Vi skulle på grund av 
dessa anledningar vilja se framtida studier inom detta ämne.  
 
På grund av att många av Rodeoparks kunder använder sig av nyhetsbrev ville vi undersöka om det 
tilltalar målgruppen. Anledningen till att vi inkluderade denna del i undersökningen var för att vi 
själva hade en teori om att nyhetsbrev inte tilltalar en yngre målgrupp. Vi ville även undersöka om, 
och i så fall hur, man kan göra ett nyhetsbrev mer intressant. Det som framgick var att respondenterna 
överlag inte vill ta del av nyhetsbrev, utan föredrar sociala medier. Om de ändå väljer att ta del av 
nyhetsbrev önskar de att utskicken sker mer sällan, då frekventa utskick kan uppfattas som “tjatiga” 
snarare än värdefulla. Att majoriteten av respondenterna i intervjuerna ville ha bilder i nyhetsbreven 
tror vi är positivt för företagen, då det är bevisat att när man läser ett inlägg med en bild så är sanno-
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likheten att man kommer ihåg inlägget efter tre dagar sex (6) gånger större än utan någon bild (Nelson 
et.al, 1976). Då det var främst erbjudanden och rabattkoder som respondenterna ville ta del av via 
nyhetsbrev funderade vi kring exklusiviteten i ett nyhetsbrev; bör informationen och erbjudanden vara 
mer värdefulla i ett nyhetsbrev än vad de är på företagets sociala kanaler? Detta kan vara något att 
undersöka i framtida forskning.  
 
När det kommer till visuellt innehåll kan vi utifrån resultaten konstatera att format klarar sig bäst 
kombinerat (exempel: bild och text) än ensamt (exempel: bara bild, bara text). Video klarar sig däre-
mot bra på egen hand om situationen och kontexten stämmer överens med den önskade upplevelsen. 
Respondenter vill inte avbryta Spotify för att se en video, ha högt ljud när de åker kollektivt, har inte 
tillräckligt med mobildata och liknande. Nielsen Norman Group (2010) skriver i sin artikel att studen-
ter är upptagna och undviker områden där de inte uppfattar en omedelbar belöning för deras insatser. 
Det är inte alltid uppenbart vad för slags belöning en video kommer att generera, vilket kan vara en 
anledning till att vår målgrupp inte alltid uppskattar detta format. 
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14. Slutsatser 

14.1 Slutprodukterna 
 
Arbetet som vi utfört har bidragit till ökade kunskaper och färdigheter inom Adobe InDesign och 
Adobe Illustrator. Utöver detta har vi lärt oss att arbeta med företag som uppdragsgivare. Till sist har 
vi lärt oss att utvinna två olika slutrodukter, med olika teman, från en och samma studie. 
 

14.2 Resultaten  
 
Frågeställningen som studien ämnat svara på är: Hur förhåller sig unga till Brand Content på Sociala 
medier?  
 
Majoriteten av vår målgrupp följer varumärken på Sociala medier och vi har kunnat konstatera att 
respondenterna är mer benägna att ta del av andras erfarenheter och kunskaper om produkter/tjänster 
än att ta beslut helt själva. Våra resultat visar därför att Social Proof kan vara en fördelaktig metod att 
använda när man vill öka trovärdigheten för ett varumärke, en produkt eller en tjänst. Vad gäller visu-
ella medier föredrar målgruppen bild och text kombinerat, framför bild och text separat. Video som 
visuellt format kan fungera bra ensamt, men är beroende av användarens kontext. Utifrån resultaten 
också kan vi konstatera att ålder och/eller kön inte är avgörande för hur unga personer förhåller sig till, 
och konsumerar, brand content på sociala meder. Det beror snarare på personlighet och individuellt 
beteende. 
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16. Bilagor 

16.1 Bilaga 1 – Tidplan  

 
 

16.2 Bilaga 2 – WBS  

 
 

PRAKTISKT
EXAMENSARBETE

RAPPORT TIDPLAN UNDERSÖKNING SLUTPRODUKT

EFTERFORSKNINGAR 

INOM ÄMNET

SKRIVA

PERT-
DIAGRAM

ENKÄT

INTERVJUER

GRAFISKA

ELEMENT

COPY/TEXT

LAYOUT

RAPPORT

WBS

TIDPLAN

Vecka 12 Vecka 13 (mån röd dag) Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16

Göra enkät (måndag 15:00) Skicka ut enkät (låt ligga 1v)
PRAKTIKREDOVISNING
MÅNDAG

Intervjuer (x st) unga mellan 15-
24

Utforma rapporten (till Sitrus),
skapa designelement

Leta upp skolor att skicka enkät
till Leta efter texter

Stäng enkät (eller skicka ut till fler
skolor)

Skissa på olika sätt att redovisa
rapporten (till Sitrus)

Börja se över resultaten från
enkäter och intervjuer och fundera
på hur vi ska presentera dessa

Skriv ett mejl som vi kan skicka ut
med enkäten Föra loggbok

Börja sammanställa resultaten
från enkät Skriva på examensrapporten Skriva på examensrapporten

Fundera på hur vi ska få tag i 24-
åringarna Utforma intevjuerna Läsa texter Läsa texter
Svarsfrekvens 20% bra (fråga
Nico med om detta) Föra loggbok Föra loggbok Föra loggbok

Föra loggbok

Vecka 17 Vecka 18 Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21
Fortsätta med resultaten och hur
man kan använda dem Färdigställa rapporten till Sitrus Skriva examensrapport Skriva examensrapport Skriva examensrapport
Påbörja slutprodukt till
Rodeopark Färdigställa guide till Rodeopark

Skriva på examensrapporten
Skriva på examenstapport (i mån
av tid)

Föra loggbok Föra loggbok

Vecka 22
31/5 + 1/6 PRESENTATION

3/6 DEADLINE FÖR KURSEN
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16.3 Bilaga 3 – PERT-diagram 

 

16.4 Bilaga 4 – Gymnasieskolor 

 
 

TIDPLAN

EFTERFORSKNINGAR 

INOM ÄMNET

SKRIVA

ENKÄT INTERVJUER

GRAFISKA

ELEMENT

COPY/TEXT

LAYOUTSTART SLUT

PERT-diagram
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16.5 Bilaga 5 – Facebookgrupper  

 

16.6 Bilaga 6 – Enkätfrågor  
 
Ålder (årtal) 
Kön (kvinna, man, annat, vill ej uppge) 
Bor i stad 
 
Använder du några sociala medier? 
        Om ja 

Vi listar de mest populära sociala medierna idag (google) så får de kryssa i de dem är med-
lemmar (+annat) 

 
http://www.soi2015.se/sociala-medier/unga-anvander-manga-olika-sociala-natverk/  

        Om nej 
        Varför inte? 
        Kvalitativt svar, samt att de åker ur enkäten  
På vilka enheter använder du sociala medier? 

• Mobil 
• Surfplatta  
• Dator  
• Annat? 

 
Vilket innehåll tilltalar dig mest på sociala medier?  
 Visa exempel och sen får de gradera/värdera beskrivningar (1-5) 
Följer du några (varu)märken på sociala medier? 
        Om ja 
        Ge några exempel på vilka (slags?) märken du följer 

Mode, Kosmetika, Föreningar, Välgörenhet, Teknik, Mat/Recept, Resor, Träning, Tidning-
ar/Nyheter, Tv-program/Tv-serier, Butiker, Musik, Platser/Sevärdigheter, Politik +annat 
Varför följer du dessa företag? 
Personlig anknytning, inspiration, gillar produkterna, vill vara uppdaterad när det kommer nya 
produkter, vill få uppdateringar om nyheter i världen, ta del av erbjudanden, ta del av inform-
ation som är relevant för mig, gillar deras bilder/filmer, gillar deras texter, gillar deras bud-
skap +annat 

 
Har du avföljt något märke på sociala medier på den senaste tiden? 
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Om ja, Varför? 
Ingen/dålig variation på deras poster 

  Gillar inte företaget/märket längre 
Tråkigt innehåll 

 De har publicerat poster som går emot mina värderingar 
De har publicerat poster som går emot mina politiska åsikter 

 De publicerar poster som inte är relevanta för företaget/märket 
Annat 

 
Om nej 

 
Om du skulle avfölja något märke på sociala medier, vad skulle anledningen kunna 
vara? 
Ingen/dålig variation på deras poster 

  Gillar inte företaget/märket längre 
Tråkigt innehåll 

 De har publicerat poster som går emot mina värderingar 
De har publicerat poster som går emot mina politiska åsikter 

 De publicerar poster som inte är relevanta för företaget/märket 
+annat 

  
 Om nej 
        Varför inte? 

Jag vill bara följa familj/vänner 
Jag vill inte ta del av reklam 
Jag bryr mig inte 

 Annat 
 
Hur reagerar du när ett företag/märke du själv valt att följa dyker upp i ditt flöde på ett socialt 
medie? 

Jag blir irriterad 
Jag blir inspirerad 
Jag bryr mig inte 
Det beror på märke 
Det beror på vad för slags post 
Annat 

Hur reagerar du när ett företag/märke har en sponsrad post eller ad som dyker upp i ditt flöde 
(kan vara ett företag/märke du inte själv valt att följa)? 
        Jag blir irriterad 
 Jag blir inspirerad 
 Jag bryr mig inte 

Det beror på märke 
Det beror på vad för slags post 
Annat 

Litar du på ett märke när de marknadsför en produkt/tjänst?          
 Om ja 

För att jag bara följer företag/märken jag litar på 
För att jag litar på att företag/märken talar sanning 

 För att jag har bra erfarenhet av företaget/märket sen tidigare 
Annat 

 
 Om nej, varför?   
 Jag vill att någon känd person (bloggare etc.) skall rekommendera produkten först 
 Jag vill att någon jag känner bekräftar att produkten/tjänsten är bra 
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 Litar inte på att företag talar sanning 
 Annat 
 
 

16.7 Bilaga 7 – Intervjufrågor  
- Vilka sociala medier använder du? 

Vad gör att du använder de sociala medier du gör? 
Vad gör att du inte använder andra sociala medier? 

 
- Följer du några märken/företag på sociala medier? 
 På vilka sociala medier följer du dessa? 
  Vad beror det på? 
 
- Har du avföljt något märke på sistone? 
 Varför? 
 
- Vilka visuella medier (film, bild, text, osv) föredrar du att märken/företag använder på sociala 
medier? (gradera samma som i enkäten) 

Spelar det någon roll vilket visuellt medie som publiceras var? (t.ex. film på FB vs Instagram). 
 Varför? 

 
- Vad för typ av innehåll engagerar dig och gör att du interagerar med/på posten?  
 
- Hur reagerar du när ett märke/företag du själv valt att följa dyker upp i ditt flöde på ett socialt 
medie? (utveckla ditt svar!) 
 
- Hur reagerar du när ett märke/företag har en sponsrad post eller annons som dyker upp i ditt 
flöde på ett socialt medie? (kan vara ett företag/märke du INTE valt att följa). (utveckla ditt svar!) 
 
- Litar du på ett märke/företag när de marknadsför en produkt eller tjänst? 
 Varför? Varför inte? 
 
- Upplever du någon skillnad i tillit när det gäller ett märke/företag som du känner till vs inte? 
 
- Upplever du någon skillnad olika sociala mediers trovärdighet? (t.ex. Twitter vs Instagram vs 
Facebook) 
 
- Kan tillit och lojalitet till märken du sedan tidigare litar på, påverkas av deras innehåll på so-
ciala medier? 
 Hur? 
 
- Om innehåll på ett märkes/företags sociala kanaler är dåligt, krävs det något speciellt för att 
du fortfarande ska uppskatta/lita på dem? 
 
- Hur tycker du att det är att ta del av information från ett företag via mejl (t.ex. nyhetsbrev 
eller erbjudanden)? 
 Vad för slags innehåll kan du tänka dig ta del av via mejl? 
 Vad gör ett nyhetsbrev (via mejl) attraktivt för dig? 
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16.8 Bilaga 8 – Enkätresultat  

Den undersökta populationen 
I enkäten deltog gymnasieskolor i 28 olika städer runtom i Sverige. Enkäten publicerades också i nio 
(9) stängda grupper på Facebook med sammanlagt 6 294 medlemmar (se Bilaga 5 – Facebookgrup-
per). Vid utskicket av enkäten informerades gruppmedlemmarna om att enkäten endast vänder sig till 
ungdomar mellan 15 - 24 år. Vi har i allra största mån försökt nå ut till facebookgrupper som på något 
sätt berör “unga”, men trots detta varierar åldern i grupperna. Hur många av gruppmedlemmarna som 
har tillhört vår målgrupp är därför svårt att veta. Vi lät enkäten ligga publicerad i en vecka innan vi 
stängde ner den för analys och tolkning av data.  
 
Av totalt 232 respondenter definierar sig 163 stycken (70,3%) som “kvinna”, 61 stycken (26,3%) som 
“man”, fyra (4) stycken (1,7%) som “annat”. Fyra (4) respondenter (1,7%) vill inte uppge kön. Av de 
tillfrågade respondenterna använder 226 stycken (97,4%) Sociala medier. Facebook används av 195 
stycken (86,3%), 195 av respondenterna (86,3%) använder Instagram, 192 stycken (85%) använder 
Snapchat, 83 stycken (36,7%) använder Twitter, 26 stycken (11,5%) använder LinkedIn, 75 respon-
denter (33,2%) använder Kik Messenger och 47 av respondenterna (20,8%) uppgav att de använder 
något annat socialt medie än de ovan nämnda (se figur 3). Alternativen av Sociala medier i enkäten 
baserade vi på de mest använda Sociala medierna hos unga (Svenskarna och Internet, 2015). Denna 
fråga var en flervalsfråga.  
 
Av de tillfrågade respondenterna som använder Sociala medier, använder 222 stycken (98,2%) dessa 
på en mobiltelefon. En surfplatta används av 55 stycken (24,3%) och 189 stycken (83,6%) använder 
en dator. Även denna fråga var en flervalsfråga.  
 

Innehåll på Sociala Medier  
På frågan “Vilket innehåll tilltalar dig mest på Sociala medier?” fick respondenterna svarsalternativ 
där de skulle gradera hur intressant de tycker att olika visuella format är, med en siffra mellan ett (1) 
och fem (5), för den aktuella typen av innehåll. Ett (1) stod för “Intresserar mig inte alls” och fem (5) 
för “Intresserar mig väldigt mycket”.  
 
På alternativet “Bilder och text” svarade två (2) stycken (0,9%) att det inte intresserar dem alls, åtta (8) 
stycken (3,5%) uppgav en tvåa, 39 stycken (17,3%) uppgav en trea, 92 av respondenterna (40,7%) 
uppgav en fyra och 85 stycken (37,6%) uppgav en femma, att denna typ av innehåll intresserar dem 
väldigt mycket (se Figur 1).  
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Figur 1 - Statistik “Bilder och text” 
 
På alternativet “Video” svarade åtta (8) stycken (3,5%) att det inte intresserar dem alls, 22 stycken 
(9,7%) uppgav en tvåa, 52 stycken (23%) uppgav en trea, 82 av respondenterna (36,3%) uppgav en 
fyra och 62 stycken (27,4%) uppgav att denna typ av innehåll intresserar dem väldigt mycket (se Figur 
2).  

 
Figur 2 - Statistik “Video” 
 
Angående alternativet “Bara text” svarade 23 respondenter (10,2%) att det inte intresserar dem alls, 62 
stycken (27,4%) uppgav en tvåa, 82 stycken (36,3%) uppgav en trea, 43 av respondenterna (19%) 
uppgav en fyra och 16 stycken (7,2%) uppgav en femma  (se Figur 3). 
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Figur 3 - Statistik “Bara text” 
 
På alternativet “Bara bilder” svarade sju (7) respondenter (3,1%) att det inte intresserar dem alls, 26 
stycken (11,5%) uppgav en tvåa (2), 60 stycken (26,5%) uppgav en trea (3), 83 av respondenterna 
(36,7%) uppgav en fyra (4) och 50 stycken (22,1%) uppgav en femma (5) (se Figur 4).  

 
Figur 4 - Statistik “Bara bilder” 
 
Beräknat på de som graderat ett visuellt format fyra (4) eller fem (5) har vi räknat ut i vilken rangord-
ning de olika formaten hamnar. Beräkningen gick till på sådant sätt att antal deltagare som graderat ett 
format som fyra (4) lades ihop med de antal deltagare som graderat samma format som fem (5), och 
sedan dividerades dessa på alla deltagare (15). Det mest populära visuella formatet som deltagarna vill 
att företag/varumärken använder sig av när de publicerar poster på Sociala medier är Bilder och text 
(78,3%). Därefter kommer Video (63,7%) följt av Bara bilder (58,8%), och sist kommer Bara text 
(26,1%). 
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Varumärken på Sociala medier  
På frågan om respondenterna följer några varumärken på Sociala medier svarade 172 stycken (76,1%) 
ja. Frågan efter var en flervalsfråga som handlade om vilken typ av varumärken respondenterna följer. 
De mest populära kategorierna var “Mode” (109 stycken, 63,4%), “Butiker” (83 stycken, 48,3%), 
“Mat/Recept” (79 stycken, 45,9%), “Träning” (79 stycken 45,9%) och “Kosmetika” (73 stycken, 
42,4%). Därefter kom “Resor” (59 stycken, 34,3%), “Föreningar” (52 stycken, 30,2%), “Teknik” (48 
stycken, 27,9%), “Tidningar/Nyheter” (38 stycken, 22,1%), “Välgörenhet” (35 stycken, 20,3%), “Plat-
ser/Sevärdigheter” (40 stycken, 23,3%), “Streamingtjänster” (33 stycken, 19,2%) och “Tidning-
ar/Magasin” (22 stycken, 12,8%). Av de tillfrågade uppgav elva (11) stycken (6,4%) att de följer nå-
gon annan märkeskategori än de ovan nämnda. Bland dessa fanns bland annat “Musikbolag”, “Sport-
företag”, “Nöjen och fritid”, “Branchrelaterat” och “Spelföretag”. 
 
På nästa fråga fick respondenterna svara på varför de följer varumärken på Sociala medier. På denna 
fråga svarade 138 stycken (80,2%) att de följer varumärken för att få inspiration, 111 stycken (64,5%) 
följer för att de gillar produkterna, 91 stycken (52,9%) uppger att de vill hålla sig uppdaterade när det 
kommer nya produkter och 74 stycken (43%) gillar märkets bilder/filmer. “Ta del av information som 
är relevant för mig” kryssades i av 64 respondenter (37,2%), “ta del av erbjudanden” kryssades i av 62 
stycken (36%) och 61 respondenter (35,5%) följer på grund av en personlig anknytning till märket. 
“Vill få uppdateringar om nyheter i världen” kryssades i av 61 stycken (35,5%), “Gillar deras bud-
skap” kryssades i av 54 stycken (31,4%), “gillar deras texter” kryssades i av 30 respondenter (17,4%) 
och 2 stycken (1,2%) uppgav att de följer varumärkena av någon annan anledning än alternativen 
ovan. 
 
På frågan “Har du avföljt något märke på Sociala medier på den senaste tiden?” svarade 81 stycken 
(47,1%) “ja”. Av dessa respondenter uppgav 52 stycken (64,2%) att detta berodde på “tråkigt inne-
håll”, 22 stycken (27,2%) att de inte gillar företaget/varumärket längre, 13 stycken (16%) uppgav att 
företaget/varumärket har publicerat poster som går emot deras värderingar och fyra (4) stycken (4,9%) 
uppgav att företaget/varumärket har publicerat poster som går emot deras politiska åsikter. Att de har 
publicerat poster som inte är relevanta för varumärket/företaget uppgav 12 respondenter (14,8%) och 4 
respondenter (4,9%) uppgav alternativet “annat”. Bland dessa svar fanns motiveringen “tjatiga”, “för 
många inlägg”, “fakeprofiler” och “kommentarsfälten till posterna var hemska, fullt med ignoranta 
och hatfulla människor”.  
 
På frågan om hur respondenterna skulle reagera om ett företag/varumärke de själva valt att följa dyker 
upp i deras flöde på ett Socialt Medie svarade 95 stycken (42%) att det beror på vad det är för slags 
post, 94 stycken (41,6%) svarade att det beror på vad det för märke, 64 respondenter (28,3%) att de 
inte bryr sig, 45 stycken (19,9%) att de blir inspirerade, medan åtta (8) stycken (3,5%) att de blir irrite-
rade. Två (2) respondenter (0,9%) uppger att de reagerar på något annat sätt än ovanstående alternativ. 
 
På frågan om hur respondenterna skulle reagera om ett företag/varumärke har en sponsrad post som 
dyker upp i deras flöde på ett Socialt Medie (kan vara ett märke de INTE valt att följa) svarade 98 
stycken (43,4%) att de inte bryr sig, 95 stycken (42%) svarade att de blir irriterade, 61 respondenter 
(27%) uppger att det beror på vad det är för slags post, 52 stycken (23%) säger att det beror på märket 
och tio (10) stycken (4,4%) blir inspirerade. Två (2) respondenter (0,9%) uppger att de reagerar på 
något annat sätt än ovanstående alternativ. 
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Tillit och förtroende för varumärken och företag på Sociala medier  
På frågan “Litar du på ett märke när de marknadsför en produkt/tjänst?” svarade 112 stycken (49,6%) 
ja. När de fick uppge varför de litar på märket svarade 74 stycken (66,1%) att de bara följer före-
tag/varumärken de litar på, 21 respondenter (18,8%) uppgav att de litar på att företag och varumärken 
talar sanning och 44 stycken (39,3%) uppgav att de har bra erfarenhet av företaget/varumärket sedan 
tidigare. Sju (7) respondenter (6,3%) uppgav att de litar på varumärken av en annan orsak än någon av 
de ovan nämnda. Bland dessa svar uppgavs bland annat “pga lagar och liknande, är dock kritiskt mot 
vad som står i de flesta fallen”, “någon jag känner har testat märket och vet att det är bra”, “För att jag 
dubbelkollar de uppgifter de utlämnar om sina produkter även på annat håll, t.ex. Genom recensioner 
och allmän efterforskning”, “Beror helt och hållet på vad det är för företag”, “Beror på märke och 
vara” och “för att företagen borde vara pålitliga och tala sanning”.  
 
Av de 114 stycken (50,4%) som svarade “nej” på ovanstående fråga uppgav 65 stycken (57%) att de 
vill att någon de känner bekräftar att produkten/tjänsten är bra, 67 stycken (58,8%) litar inte på företag 
och att de talar sanning i allmänhet. Fem (5) stycken (4,4%) vill att någon känd person ska rekom-
mendera produkten först. De 13 respondenter  (11,4%) som uppgav att de inte litar på varumärken av 
någon annan anledning än ovanstående alternativ uppgav bland annat att “beror helt och hållet på vad 
för produkt/tjänst det är, jag kanske har kännedom om det innan, men om jag inte har så är jag källkri-
tisk och kollar upp det för att bilda min egen uppfattning”, “de får betalt”, “jag kollar alltid upp pro-
dukten på pricerunner och andra utvärderings sidor”, “oftast anspelas de positiva sidorna av produk-
ten, medans de negativa inte omnämns. Vill ha en större helhet” och “man förstår ju att företagen för-
söker framställa sina produkter som väldigt bra i marknadsföringen, men många gånger är produkten 
inte riktigt lika bra som utlovat. Jag litar på företag/varumärken som jag eller någon kompis har provat 
tidigare och varit nöjd med, men tills jag har fått kvalitén bekräftad är jag skeptisk.”. 
 

16.9 Bilaga 9 – Intervjuresultat  
I intervjuerna deltog 15 respondenter, nio (9) av dem är kvinnor, och sex (6) av dem är män. En (1) 
respondent är född 2001, en (1) respondent är född 1996, en (1) respondent är född 1995, sex (6) 
stycken är födda 1994, två (2) respondenter är födda 1993 och fyra (4) är födda 1992. Respondenterna 
kommer att vara helt anonyma. 
 

Sociala medier 
Den första frågan som respondenterna i intervjuerna skulle besvara var “Vilka Sociala medier använ-
der du?”. De Sociala medier som används av flest respondenter är Instagram som används av alla 15 
respondenter, Facebook som används av 14 respondenter, och Twitter och Snapchat som båda används 
av tio (10) respondenter. Utöver detta var det två (2) respondenter som använder LinkedIn, två (2) 
respondenter som använder Tumblr, en (1) respondent som använder Pinterest, en (1) respondent som 
använder Jodel, en (1) respondent som använder Periscope, och en (1) respondent som använder KIK 
Messenger.  
 
Därefter tillfrågades respondenterna om varför de använder de Sociala medier som de använder. An-
ledningarna till varför respondenterna använder sociala medier skiljer sig till viss del beroende på vil-
ket socialt medie man menar. Med det sagt är de två vanligaste anledningarna till att respondenterna 
använder Sociala medier att deras vänner eller andra i deras omgivning använder det samt för att hålla 
kontakt med vänner/familj eller skolkamrater (13 st), och för att se vad andra lägger upp och för att 
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veta när något intressant händer dem som de följer (7 st). De tre (3) respondenter som uppgav varför 
de specifikt använder Twitter sade alla att det var på grund av att få information om nyheter eller annat 
som sker i världen (t.ex. politik).  
 

Företag/varumärken på Sociala medier 
Alla 15 respondenter följer ett eller flera varumärken på Sociala medier. Åtta (8) av respondenterna 
följer varumärken på Instagram, och åtta (8) följer varumärken på Facebook. Tre (3) respondenter 
följer varumärken på Twitter. Fem (5) av respondenterna nämnde att de följer klädmärken, och två (2) 
av respondenterna följer varumärken på Sociala medier med anledning att slippa nyhetsbrev via e-
post. I övrigt följer de flesta företag/varumärken som ligger i linje med deras intressen som till exem-
pel foto och träning. Vi frågade även respondenterna om de följde olika slags varumärken på olika 
Sociala medier, och i så fall varför. Fem (5) av respondenterna föredrar att följa märke, framför allt 
klädesmärken, på Instagram då de tycker att det är enklare att få en bra överblick över produkterna 
med bilder, att de vill se inspirerande bilder där, och att det enkla bildflödet underlättar användarupp-
levelsen på så sätt att det är enkelt att scrolla förbi om man inte är intresserad.  
 
Nästa fråga som respondenterna skulle besvara var ifall de nyligen avföljt något företag/varumärke på 
Sociala medier. Tio (10) respondenter har inte avföljt något märke nyligen, men fem (5) har gjort det. 
Anledningarna till varför de avföljt varumärken var på grund av att de uppträtt som clickbaits, att re-
spondenten inte gillar märket längre, för att företaget/varumärket upptaderade hela tiden (två respon-
denter uppgav detta som skäl) och för att respondenten inte kände att den kunde relatera till märket 
längre. 
 
Liksom i enkäten ville vi undersöka om det är någon skillnad på hur respondenterna reagerar på van-
liga poster från företag/varumärken de själva valt att följa, och betalda poster (som kan vara från före-
tag/varumärken som respondenterna inte valt att följa). När det gäller vanliga poster uppgav åtta (8) av 
respondenterna att de, beroende på post, kan bli intresserade och ta sig vidare från inlägget, men att de 
annars scrollar förbi utan att lägga någon större vikt vid vad de sett. Fyra av respondenterna uttalade 
sig på följande sätt: “Det beror på hur de dyker upp, men oftast brukar jag bli nyfiken om vad det gäl-
ler”, “Lite neutralt typ såhär, jag har valt det här haha. Här är saker, ibland läser jag väl kanske och 
lägger uppmärksamhet på det och om jag inte känner för det så gör jag det inte”, “Det är väl det som är 
meningen när man följer ett märke? Att man vill se mer och stötta dem med visat intresse. Å andra 
sidan händer det att jag slutar följa vissa om det postar för mycket”, och “Om jag själv valt det så är 
det inte så konstigt, då är det fullt förståeligt, då är det såhär “ah men titta de kanske har något nytt”, 
brukar ju bli intresserad av det.” 
 
När det kom till hur respondenterna reagerar på en betald post (som då kan vara från ett före-
tag/varumärke som de inte valt att följa) var det fler som reagerar irriterat än på de vanliga posterna. 
Fyra (4) av respondenterna uttalade sig om att de blev irriterade eller arga, men hade även andra åsik-
ter kring fenomenet. En av dessa åsikter var “Om det inte är riktat innehåll som intresserar mig så blir 
det mest irriterande, annars tycker jag att det är helt okej då man kan upptäcka nya produkter/tjänster 
som man inte visste fanns”. En annan respondent som inte alls tycker om fenomenet sade följande: 
“Gud, då blir jag jättearg. Det är bara skit som kommer upp”. Några av de andra respondenterna reage-
rade på så sätt att de bara ignorerade posten så länge den inte tilltalade dem, men utan att lägga någon 
större värdering i sina handlingar. 
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Tillit till företag/varumärken på Sociala medier 
Nästa fråga som respondenterna skulle besvara var ifall de litar på ett företag/varumärke när de mark-
nadsför en produkt eller tjänst på Sociala medier. Åsikterna skiljde sig en del, vissa litar på varumär-
ken och andra inte, samtidigt som de också själva uppgav att det beror på (olika aspekter) och därför 
svarade några både ja och nej. Några av åsikterna löd på följande sätt: “Ja jag litar väl på att dom [sic] 
har en tröja som dom [sic] marknadsför, sen betyder inte det att tröjan kommer att se ut som den gör 
på bilden”, “Asså, eh, inte jättemycket, jag litar väl på typ konceptet men jag vet inte hur… det finns 
alltid såhär dolda detaljer och de lägger aldrig ut, det känns som att man aldrig får en hel bild på Soci-
ala medier utan det är så mycket klickbete, de försöker bara säga något coolt för att man ska bli intres-
serad och därför har jag inte så stort förtroende för sån, den typen av marknadsföring”, “Nej, litar bara 
på kund/oberoende 3:eparts recensioner”, “Jag tror inte… jag tror mer att om det är nån jag känner i 
min närhet som säger att de testat det, och de säger att ‘det är skitbra, det här borde du prova‘ då blir 
jag nog mer såhär ‘amen okej liksom, absolut’, men om jag ser en känd person då tänker jag nog mer 
såhär den har ändå blivit betald av dem och det blir såhär den skriver det liksom för att den fått nån typ 
av betalning eller nånting, och då gör man väl liksom... det är för pengarnas skull eller vad fasiken det 
nu kan va, och då blir det såhär nä, då... då litar jag nog inte lika mycket på det liksom, så då tänker 
jag att... nej, haha, så det beror ganska mycket på liksom”, “Oftast. Det beror helt på vad det är för 
produkt/tjänst de erbjuder”, “Jag litar inte på alla märken/företag som marknadsför en produkt eller 
tjänst. Jag litar på de märkena/företagen som jag känner igen, som jag intresserar mig av eller som jag 
blivit tipsad om av någon jag känner. Men det beror också på vart jag väljer att köpa någonting. På ett 
stort företag eller ett stort märke så förväntar jag mig att produkten ska vara bra. Men om exempelvis 
Ebay skulle marknadsföra en produkt och jag väljer att köpa den så vet jag att jag inte ska ha några 
förväntningar på att den är som bilden visar”.  
 
Elva (11) av respondenterna upplever en skillnad i tillit när det gäller företag/varumärken som de kän-
ner till sedan innan och inte. De är i större utsträckning mer benägna att lita på ett märke som de redan 
känner till och kanske har erfarenhet av, än något de inte hört talas om eller har erfarenhet från sedan 
tidigare. De resterande fyra (4) respondenterna uppgav att de inte upplever någon större skillnad och 
att de bemöter företag/varumärken på liknande sätt, men att det eventuellt krävs mer efterforskning 
bland de företag/varumärken de inte känner till. En (1) av respondenterna uttalade sig på följande sätt: 
“Det blir lite mer efterforskning när det är ett helt nytt företag som jag inte känner igen”. 
 
Åtta (8) av respondenterna upplever skillnad i Sociala mediers trovärdighet, några exempel på detta är: 
“Trygghet och igenkännande”, “Jag tycker Facebook är mest eh, trovär… vad ska man säga, mest 
seriöst för det finns nästan inget företag som inte har en sida på Facebook, ehm, medan typ Snapchat 
känns tycker jag lite mer privat, så där vet jag inte riktigt varför man ska posta någonting om sitt före-
tag”, “Jag ignorerar ”reklam” på twitter helt och hållet, jag tror Facebook är den mest ”trovärdiga”. De 
respondenter som inte anser att det är någon skillnad i sa bland annat: “Nej, de är alla lika trovärdiga”, 
“Nej, alla är bra nyhetskanaler. Nyheter på instagram har dessvärre en tendens att ge uttrycket av ose-
riösitet [sic], de måste oftast ta till clickbaits”, och “Nej, jag litar på dem lika mycket/lite”.  
 
Därnäst frågade vi om tillit och lojalitet till företag/varumärken som respondenterna sedan tidigare 
litat på kan påverkas av dessas innehåll på Sociala medier, och i så fall hur? Nästan alla respondenter 
(14) ansåg att redan etablerad tillit och lojalitet kan påverkas av företags/varumärkens innehåll på So-
ciala medier. Några av anledningarna är: “Japp. Som tidigare nämnt finns det faktorer som påverkar 
min syn på företag. Dels hur de lägger upp nyheter och vad innehållet är”, “Ja, om det skulle vara väl-
digt långt från var min moraliska kompass pekar, så kanske det inte är superroligt alltid, eller om jag 
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tvärtom tycker att de försöker spela lite väl mycket till sin publik att jag känner lite “nä, det känns för 
fejk” och då kan jag avfölja”, “Mhm, om de lägger upp nånting… asså att de gör någonting fel, asså 
om dem skulle lägga upp nånting om hur dem tillverkar någonting som är djurplågeri eller nånting 
såntdära, så skulle man ju ändra helt, uppfattning om dem”, och “Ja, exempelvis om det handlar om 
något företag som jag anser ger ett seriöst intryck (typ DN), om de börjar ge ifrån sig nyheter om PH-
deltagare, så sjunker min tillit för den”.  
 
Nästa fråga som respondenterna skulle besvara var att om ett företags/varumärkes innehåll på Sociala 
medier är dåligt (deras personliga uppfattning av dåligt), skulle det då krävas något speciellt för att de 
fortfarande skulle uppskatta/lita på företaget/varumärket? Sju (7) respondenter uppgav att det krävs 
någon slags handling (eller tidigare bra erfarenhet) för att de fortarande ska uppskatta eller känna tillit 
till företaget/varumärket, två (2) respondenter tycker inte att det behövs något speciellt, fyra (4) tycker 
att det beror på, och en (1) respondent skulle välja att avfölja på grund av dåligt innehåll. Några av de 
som uppgav att det krävs något för att de fortfarande ska uppskatta/lita på märket sa följande: “Då 
krävs det att jag sedan tidigare är nöjd med produkterna/tjänsterna”, “Är innehållet dåligt kan jag sluta 
följa och då krävs det att de ändrar sitt innehåll till det bättre innan jag slutar följa”, och “Eh, det beror 
väl på vad själva ägaren säger, som med det här American Apparel, så skulle de väl göra någonting 
men det hände inget utan de fortsatte med de här bilderna så att då, nä absolut inte, men om det är så 
att det blir åtgärder, asså absolut för då fattar man att de har gjort fel, men vi gör såhär istället, då blir 
det ju… gör man något åt det, en andra chans måste man ju få”. De två (2) respondenter som inte 
tyckte att det krävs något speciellt sa: “Nja, det ska mycket till”, och “ Nej det tror jag inte”. 
 

Nyhetsbrev 
I den sista delen av intervjun frågade vi hur respondenterna tycker att det är att ta del av information 
från ett företag/varumärke via e-post. Detta gjorde vi för att en stor del av Rodeoparks kunder arbetar 
med nyhetsbrevutskick. Sju (7) av respondenterna tyckte att det var bra eller helt okej, tre (3) av re-
spondenterna uppgav att det beror på (olika anledningar) och kan vara bra ibland, och fyra (4) respon-
denter tyckte att det var dåligt eller gillade det inte. Några av svaren vi fick var: “Det är bra så länge 
man tydligt tackar ja till sådant, och enkelt kan avsluta det”, “Asså ibland kan det bli för tjatigt, väldigt 
mycket såhär… till exempel när man har köpt resor, så kan man få såhär mycket från ving och såhär, 
ticket och det kan bli väldigt tjatigt för det är inte så ofta man köper resor och så. Eh, men sen typ ny-
hetsbrev från typ Zara, asså då är man ju intresserad man vill ju veta vad som finns ute och så, men ah 
det beror helt på vad för typ av produkter”, “det tycker jag inte om, för det kommer hela tiden, alldeles 
för mycket, tycker jag”, “Oftast bra. Man kan i större utsträckning välja själv vilka nyhetsbrev man 
vill ha”, och “Jobbigt. Asså… spamkorgen blir bara så jäkla stor, jag har slutat läst dem”.  
 
Det innehåll som respondenterna kan tänka sig att ta del av i e-post från företag/varumärken var främst 
erbjudanden av olika slag (sex (6) respondenter) och nyheter/nyhetsbrev (fem (5) respondenter). En av 
respondenterna föredrog sådan information som lämpar sig bättre än på Sociala medier, med mer de-
taljer: “Nyhetsbrev, snabba uppdateringar, sådant som inte förmedlas bra via Sociala medier, sånt där 
man vill orka läsa lite mer i detalj”. Några andra svar som vi fick ta del av var: “Joo ibland kan det va, 
asså typ nu säger ja Nelly [.com] som exempel här, eh, för ibland mejlar de ut till bara sina kunder, när 
man får såhär en förhandsvisning på rea och sånthär, eller man får en sånhär kod som är rea och så, 
och sånt är ju bra, men de gör lite för mycket, att de mejlar ut så mycket grejer att de blir jobbigt”, 
“Kampanjer från försäljningsföretag. Eller nyheter om kultur eller liknande”, och “Priserbjudanden 
och produktsläpp”.  
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När det kommer till vad som gör ett nyhetsbrev (via e-post) attraktivt för respondenterna var det åtta 
(8) respondenter som tycker att det är viktigt med bilder. I övrigt var det en del respondenter som upp-
gav att det måste vara något som tilltalar något intresse hos dem, något de aktivt deltar i, även innehål-
ler erbjudanden, eller att e-posten kommer från en avsändare som man känner igen. Några av de svar 
vi fick var: “Inte allt för frekventa uppdateringar, och när det är något större saker som händer”, 
“Mm… jaa, att det är… bra liksom, asså att man ser, att det är mycket bilder så att man ser vad det 
handlar om, det är, ja men att det är någonting intressant, asså en nyhet som man bryr sig om”, “Ru-
briken. Bilder. Det ska vara bilder som nån tänkt till på”, “Mycket bilder, inte för mycket text, för det 
orkar man inte läsa igenom, då blir det bara att man skiter i det”, och “ Mycket bilder, lite text. Stora 
rubriker.” 
 

Innehåll på Sociala medier 
I nästa del av intervjuerna fick respondenterna genomföra samma graderingsövning som deltagarna i 
enkäten. Det gäller vilka visuella medier som respondenterna föredrar att företag/varumärken använ-
der på Sociala medier. De fick gradera på en femgradig skala där ett (1) är lika med “Intresserar mig 
inte alls”, och fem (5) är lika med “Intresserar mig väldigt mycket”. Hur respondenterna graderade de 
olika formaten syns i Tabell 1. 
 
Tabell 1 - Respondenternas gradering av visuella format. 

Format 1 2 3 4 5 

Bilder och text 0st 0st 1st 8st 6st 

Video 2st 3st 7st 2st 1st 

Bara text 4st 5st 4st 1st 0st 

Bara bilder 0st 2st 4st 3st 5st 

 
Liksom enkätresultaten har vi beräknat graderingarna för ett visuellt format fyra (4) eller fem (5) för 
att räkna ut i vilken rangordning de olika formaten hamnar. Även här gick beräkningen till på så sätt 
att antal respondenter som graderat ett format som fyra (4) lades ihop med de antal respondenter som 
graderat samma format som fem (5), och sedan dividerades dessa på alla deltagare (15). Det mest po-
pulära visuella formatet som deltagarna vill att företag/varumärken använder sig av när de publicerar 
poster på Sociala medier är Bilder och text (93,3%). Bilder (53,3%) kommer på andra plats, Video 
(20%) på tredje plats och sist kommer Text (6,7%). Några av de svar vi tog del av löd: “Allting egent-
ligen, med bild eller video vill jag ha en liten text som sammanfattar. Ah, reklamerbjudandet eller 
bilden. Till exempel var jag kan få reda på produkten, tjänsten eller erbjudandet som har presenterats”, 
“Bilder, absolut, och text såklart. Filmer företag lägger upp blir jag bara arg på”, “Mm, jag tror jag 
föredrar en bild där man ser produkten användas, eller om det då är en video som är mer deskriptivt”, 
“Bild och text, tycker inte om video. Då behöver man hörlurar… annars kan man inte kolla på dem”, 
och “Då är det nog… film eller foto, beroende i så fall lite kanske på vad de inriktar sig på, men helst 
foto tror jag, asså vanliga stillbilder bara.” 
 
Respondenterna blev tillfrågade om det spelar någon roll vilket visuellt medie som publiceras var, och 
tio (10) av dem tycker att det spelar roll, medan fem (5) stycken inte tycker att det spelar någon roll 
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alls. Två respondenter motiverar att det spelar roll på följande sätt: “Filmer gör sig bättre i instagram, 
då är de lagom långa och lätta att scrolla förbi. På facebook är de 4/5 gånger bara ivägen”, och 
“Eehm… ja litegrann, asså jag kopplar väl ihop kanske vissa visuella medier med, med liksom sam-
manhanget, så jag skulle typ inte kolla en film på LinkedIn, lika mycket som jag kanske, alltså lika 
troligt som jag skulle kolla på en kort videoklipp på Instagram... eehm, för, för att där är jag för att titta 
på saker, på LinkedIn är jag för att mer få information typ. Ytterligare två anledningar till att det spelar 
roll vilket visuellt format som publiceras på vilken plattform är: “På Instagram kan man ju kolla på 
film ganska lätt faktiskt för den är ju så kort och de, de, de är snabb information om man säger så, eh, 
enkelt när “dush” du får informationen, och Facebook ibland blir det bara störande när du scrollar och 
så kommer det en film, och du ba den vill jag inte se, den är tråkig, är den rolig när nån gör illa sig ja, 
hehe, en gullig katt jaa, men är det liksom att nån promotar att jag ska åka och resa så nej”, och “Jag 
gillar instagram för där ser man filmen direkt, på Facebook kan det vara så pissigt att man måste gå in 
och klicka vidare och vidare och vidare och så står det ‘åh wow har ni sett det här, åh vi tappade hakan 
när det här skulle hända' och så klickar man och så måste man klicka åtta gånger innan man får se den 
jävla filmen och sen är det pissdåligt, så jag brukar inte titta på så många filmer längre”.  
 
På frågan “Vad för typ av innehåll engagerar dig och gör att du interagerar med en post?” fick vi veta 
att det var fem (5) respondenter som aldrig eller extremt sällan interagerar med ett före-
tags/varumärkes post. Av de resterande som ibland interagerar med företags/varumärkens poster finns 
det en del olika anledningar till varför man valt att interagera, men vanligt är att om det är en post som 
verkligen intresserar en, om man kan relatera till vad som postats, att det är något nytt och häftigt, om 
det är något roligt eller om det är något samhällsupplysande (ex nyheter kring företaget/varumärket, 
hållbarhet och miljö och så vidare). 
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16.10 Bilaga 10 – Rodeoparks wireframes  
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16.11 Bilaga 11 – Sitrus wireframes  
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16.12 Bilaga 12 – Rodeoparks text 
Introduktion 
Detta dokument innehåller resultaten av en studie om hur unga människor i Sverige förhåller sig till 
brand content på Sociala medier. Resultaten och slutsatserna är baserade på data från både en digital 
kvantitativ enkät, samt 15 kvalitativa intervjuer. Rapporten är uppdelad i sex olika avsnitt där den sista 
delen inkluderar en lathund för hur företag kan tänka kring publicering på Sociala medier. Nedan kan 
du se vad varje avsnitt består av, och på vilken sida du kan hitta varje avsnitt. 
 
Avsnitt 1 - Undersökningen 
Övergripande information om enkätundersökningens respondenter. Här presenteras antalet responden-
ter, könsfördelning samt geografisk avgränsning/spridning.  
 
Avsnitt 2 - Sociala kanaler 
Här presenteras hur stor del av undersökningens respondenter som använder Sociala Medier, vilka 
sociala kanaler de använder samt på vilka enheter de använder dessa.  
 
Avsnitt 3 - Innehåll  
Deltagarna i undersökningen fick gradera olika visuella format på en skala 1 - 5, resultaten från denna 
graderingsövning presenteras i detta avsnitt.  
 
Avsnitt 4 - Märken på Sociala Medier  
Här presenteras antalet respondenter som följer märken på sociala medier, samt anledningen till att de 
gör det.  
 
Avsnitt 5 - Publicering på Sociala medier 
På sociala medier konkurrerar man mot alla andra poster som publiceras, och det är därför viktigt att få 
sitt innehåll att synas i flödet och därmed nå ut till målgruppen, detta oberoende av om användaren är 
en följare sedan tidigare eller inte. Hur skall man få användaren att stanna upp i scrollandet för att läsa 
och ta del av informationen man vill nå ut med och hur skaffar man fler följare? Tips på detta present-
eras i det här avsnittet.  
 
Avsnitt 5 - Publicering på Sociala medier 
5.1 - Unga på Sociala Medier  
Studenter är en viktig målgrupp för många företag etablerade på Sociala Medier och på webben. Stu-
denter är unga, de spenderar pengar (ofta på nätet) och de letar ständigt efter ny typ av information.  
 
- MEN, de är upptagna och undviker gärna områden som upplevs som besvärliga att använda, i räds-
lan om att slösa tid. Om de inte uppfattar en omedelbar belöning för deras insatser, kommer de inte att 
klicka på en länk eller läsa vidare instruktioner (Nielsen Norman Group, 2010).  
 
5.2 - Social Proof 
Människor styrs av andra människors beteende. “Social Proof” är ett psykologiskt fenomen där män-
niskor kan referera till andras beteende för att styra sitt eget beteende.  
 
Ett bra exempel på Social Proof är den långa kön utanför Apple Store dagen då en ny iPhone släpps. 
Det faktum att en grupp av människor upplever den nya telefonen som så åtråvärd att de spenderar 
dyrbar tid på att stå i kö, påverkar andras uppfattning av telefonens värde, och får dem att vilja ha en 
också.  
 
 
Social Proof kan vara fördelaktigt när man vill öka trovärdigheten för ett varumärke, en produkt eller 
en tjänst.  
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Adderar man en indikation på att andra människor (eller allra helst människor besökaren känner till) 
tycker om innehållet eller produkten, kan man avlägsna osäkerhet i beslutsfattandet.   
Om man försöker få besökare att prenumerera på ett nyhetsbrev eller att följa ett Twitterkonto kan det 
vara en bra idé att försöka kommunicera att företaget redan har ett stort antal följare eller prenumeran-
ter.  
Genom att ge en indikation på att andra redan gillar innehållet på företagets kanal kan man alltså öka 
antalet följare/prenumeranter (Cardello, 2014).  
 
5.3 - Chunking och konsten att skriva  
På sociala medier konkurrerar man mot alla andra poster som publiceras, och det är därför viktigt att få 
sitt innehåll att synas i flödet och därmed nå ut till målgruppen, detta oberonde av om användaren är 
en följare sedan tidigare eller inte.  
Den visuella designen kan man säga är hur ett företag ser ut på webben, medan texten och det publice-
rade innehållet är hur företaget låter. Tonfall och bra innehåll är avgörande för kommunikation över 
webben.  
 
Att överleva Kostnad-nytto analysen  
Innehållet behöver överleva en “kostnad-nytto”-analys gjord av användaren. Kostnad kan handla om 
besökarens tid eller tålamod. Fördelarna, eller nyttan, handlar om vad besökaren kan vinna på att ta del 
av informationen. Nyckeln är alltså att minska kostnaden för besökaren och samtidigt ge innehållet ett 
värde för besökaren.  
 
Hur skriver man texter som besökaren faktiskt läser och kommer ihåg?  
Tydlig text. Ord och meningar behöver vara enkla och informationen måste vara lätt att förstå. 
 
Fokusera på informationen som är intressant för besökaren (nyttan), inte på de delar man vill mark-
nadsföra.  
 
Använd Chunking hellre än långa textstycken  
Chunking är ett begrepp som härstammar från den kognitiva psykologin. En “chunk” är en organisato-
risk enhet i minnet. När information kommer in i hjärnan, kan den kodas så relaterade begrepp är 
grupperade tillsammans i en chunk. Denna process kallas för “chunking”, och används ofta som en 
memoreringsteknik. Genom att bryta ner texter och innehåll i mindre bitar. Kan man hjälpa besökaren 
förstå och komma ihåg innehållet bättre (Meyer, 2016).  
5.4 - En konsekvent användarupplevelse på alla kanaler 
 
En konsekvent användarupplevelse, oavsett plattform, är en viktig del i en användbar omnikanal-
upplevelse. Tekniskt handlar en omnikanal upplevelse om att använda alla relevanta kanaler för en 
sammanhållen marknadsföring av ett företag eller en produkt. I sak handlar det om att sätta kunden i 
centrum och (med digitala hjälpmedel) se till att denne får en lika bra upplevelse oavsett vilken kanal 
hen använder.  
 
Har företaget en användbar omnikanalupplevelse, bidrar detta till att skapa förtroende med kunderna.  
 
Användare interagerar med företag över många olika kanaler och för att dessa interaktioner skall vara 
smidiga behöver den visuella designen, tonfall (eng. tone of voice) och vokabulär vara konsekvent 
över alla dessa kanaler (Neilsen Norman Group, 2013).  
 
5.5 - Nyhetsbrev  
Målgruppen i denna undersökning föredrar sociala medier framför nyhetsbrev.   
Om de ändå väljer att ta del av nyhetsbrev önskar de att utskicken sker mer sällan, då frekventa ut-
skick uppfattas som “tjatiga” snarare än värdefulla.§ 
 
Nyhetsbreven ska enligt respondenterna i intervjuerna innehålla: 
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Många bilder. 
Tydliga rubriker och informativa texter. 
Erbjudanden och rabattkoder. 
Mer information än vad som finns på företagets sociala kanaler.   
 
Avsnitt 6 - Slutsatser och referenser 
6.1 - Slutsatser  
- Majoriteten av målgruppen följer varumärken på 
Sociala medier. 
 
- Målgruppen är mer benägen att ta del av andras erfarenheter och kunskaper om produkter/tjänster än 
att ta beslut helt själva.  
 
- Social Proof kan vara en fördelaktig metod att använda när man vill öka trovärdigheten för ett varu-
märke, en produkt eller en tjänst. 
 
- Målgruppen föredrar bild och text kombinerat, framför bild och text separat.  
 
- Video som visuellt format kan fungera bra ensamt, men är beroende av användarens kontext.  
 
Utifrån resultaten kan vi konstatera att ålder och/eller kön inte är avgörande för hur unga (vår mål-
grupp) personer förhåller sig till, och konsumerar, brand content på Sociala medier. Det beror snarare 
på personlighet och individuellt beteende. 
 
6.2 - Referenser   
Cardello, Jennifer. 2013. Social Proof UX.  
Tillgänglig:  https://www.nngroup.com/articles/social-proof-ux/  
Hämtad: 2016-05-16 14:49  
 
Meyer, Kate. 2016. Chunking.  
Tillgänglig: https://www.nngroup.com/articles/chunking/ 
Hämtad: 2016-05-16 15:21  
 
Nielsen, Jakob. 2015. Legibility, Readability, and Comprehension: Making Users Read Your 
Words. 
Tillgänglig: https://www.nngroup.com/articles/legibility-readability-comprehension/  
Hämtad: 2016-05-16 17.10 
 
Nielsen Norman Group. 2013. Cross-channel-consistency.  
Tillgänglig: https://www.nngroup.com/articles/cross-channel-consistency/ 
Hämtad: 2016-05-16 16:06  
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16.13 Bilaga 13 – Sitrus text  
Front page 
This report is for the ones that want to improve their knowledge about how the most technical generat-
ion of our time relate to brand content on social media. To know how this part of our community 
thinks about and act around brand content will enable your business to customize your content in a 
way that will make your target group feel comfortable and appreciate your brand on social. Getting to 
know you audience starts here. 
 
Introduction 
This report contains the results of a study about how young people in Sweden relate to brand content 
on social media. The report is built on data from both a digital quantitative survey and 15 qualitative 
interviews. 
       
The report is divided into five different sections. Here you’ll be able to see what the sections consists 
of and on what page to find each one.  
 
Section 1 provides information about how many has participated in the survey, gender divison and 
alike.  
 
Section 2 is about social media; if they use it, what kinds of platforms they use as well as on which 
units.  
 
Section 3 shows what kinds of visual content that the participants prefer and if the format is better on 
some platforms than others. 
 
Section 4 consists of four different sub sections that handles what kinds of brands that the participants 
follow and why, unfollowing, organic posts VS paid ads, and trust.  
 
Section 5 will provide conclusions and what to think about, all based on data from the study. 
 
SECTION 1 
232 people between the ages of 15 and 24 participated in the survey. 
 
Gender division in survey 
 
A total of 28 municipalities all around Sweden participated in the survey. 
 
SECTION 2 
TOP THREE DOMINATING SOCIAL PLATFORMS 
 
SECTION 3 
The participants were presented with a grading task where they were asked to grade different visual 
formats on a scale from 1 to 5. where 1 was “not interesting at all” and 5 was “very interesting”. 
The 15 respondents in the interviews were asked to do the same grading 
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“I think I prefer a picture where you can see the product being used, or if it’s a movie which is even 
more descriptive” 
 
“Pictures, absolutely, and text of course. Movies that companies put up only makes me angry” 
 
“Movies or pictures, depending on what their target is, but mostly I prefer pictures.” 
 
SECTION 4.1 
76,1% of the participants follow brands on social media 
Top reasons why participants follow brands on social media 
 
SECTION 4.2 
Have recently unfollowed a brand on social media 
 
Boring content 
 
None/bad variation on posts 
 
Don’t like the brand anymore 
 
Answers from the interviews show that there are other reasons to why they unfollow brands on social 
media. If a brand does one of the three reasons listed below, they might get unfollowed. 
 
If they act like click baits 
 
If they post way to often 
 
If the brand gets difficult to relate to 
 
SECTION 4.3 
REACTIONS TO ORGANIC POSTS VS PAID ADS 
 
How do the participants in the survey react when a organic post from a brand they follow appear in 
their social media flow VS a paid ad (which can be from a brand they haven’t chosen to follow). 
 
The following reasons are the top three ones from both questions 
 
“It depends on how they appear, but often I get curious” 
 
“Pretty neutral I guess, like, I’ve chosen this. Here’s stuff, sometimes I might read and pay attention to 
the post, and if I don’t feel like it I won’t” 
 
 
“Unless it’s aimed content that’s interesting to me it’s annoying, otherwise I think it’s okay because I 
can discover new products/services I didn’t know existed” 
 
“God, that makes me really angry. The only thing that pops up is just shit” 
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SECTION 4.4 
Don’t trust a brand when they market product/services on social media. 
 
The top two reasons why they don’t trust a brand are: 
 
Don’t trust brands to be truthful 
 
Want someone they know to confirm that the product/service is good 
 
Do trust a brand when they market product/services on social media. 
 
The top two reasons why they do trust a brand are: 
 
Only follow brands they trust 
 
Have previous good experience with the brand 
 
SECTION 5 
2 
As presented the three dominating social platforms according to the survey was Facebook (86,3%), 
Instagram (86,3%) and Snapchat (85%). These were also the most common social media platforms 
used by the respondents in the interviews (with Twitter used by as many as Snapchat). However, in the 
interviews it was clear that when it came to following brands, Facebook and Instagram was the most 
common platforms, with no participant using Snapchat for that purpose. Three participants follow 
brands on Twitter. 
 
3 
When it comes to what kind of visual formats the participants in the survey preferred, Pictures plus 
text (78,8%) and Video (63,7%) was the two most popular formats. Pictures (58,8%) came in third 
place not far from Video, and last was Text (26,1%). Respondents from the interviews were asked the 
same question, and they also thought that Pictures plus text (93,3%) was the best format for brands to 
use on social media. The majority thought Pictures (53,3%) was the second best format, with Video 
(20%) and Text (6,27%) following. Ten of the respondents in the interviews is of the opinion that it 
matters which visual format is posted on which social media platform, while five respondents felt that 
it doesn’t matter. 
 
4 
There was 76,1% of the participants in the survey that followed one or more brands on social media, 
and approximately half of those had recently unfollowed a brand. The vast majority of our participants 
follow brands on media because they want to be inspired. Not to unexpectedly, the greatest reason to 
why the participants unfollow a brand is because of “boring content”. When it comes to organic posts 
VS paid ads, the reactions to organic posts mostly depends on post or brand, while paid ads makes the 
follower not care at all, or get annoyed. Whether or not the participants trust a brand when they market 
a product or a service was very evenly divided. The reasons to not trust a brand was that the partici-
pants don’t trust brands to be truthful (58,8%), and that they want someone they know to confirm that 
the product or service is good (57%). The majority oh those who do trust brands when they market a 
product or service do it because they only follow brands that they trust (66,1%), and the second grea-
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test reason that the participants trust brands, are because they have previous good experience with the 
brand (39,9%). 
 
CONCLUSION 
In this report you have been presented with some of the data collected from a digital survey and 15 
separate interviews. The participants in both the digital survey and the interviews have been between 
the ages of 15-24. In short, what can be established is that age and/or gender is not correlated to how 
young people relate to, and consume, brand content on social media. It rather depends on personality, 
individual behaviour, present mood and alike.  
 
 
 


