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Facebook has over 665 million users worldwide and has created a new venue 

for companies to interact with their stakeholders. However, since it is a new 

phenomenon it brings some uncertainty and confusion as how to manage the 

communication on Facebook, and it is only recently that research and 

literature has become available on this topic.  

 

The purpose of this study is to investigate how three chosen companies 

within the travel industry communicate on Facebook. We also compare the 

results to the existing literature to see how they can improve from a 

theoretical point of view. We thereby hope to shed a light on, and add 

knowledge to, a research area where we have identified weaknesses. In order 

to fulfill our purpose, we used a quantitative content analysis as well as 

qualitative interviews. 

 

The major findings in our study on Facebook communication include a lack 

of strategy and target audience awareness, as well as a self-centered 

communication. These weaknesses are most likely related to the fact that the 

companies‟ existence on Facebook is still relatively new, and they have not 

yet fully adapted to the properties and possibilities therein.  
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KAPITEL 1. INTRODUKTION 

 

Detta kapitel introducerar det ämne som uppsatsen kommer att behandla med en inledning 

och problemdiskussion. Detta kommer sedan leda fram till vår problemformulering och 

därefter framförs uppsatsens syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Inledning 

Varje år utser det anrika magasinet Time årets person, priset går till den som påverkat 

historien mest det året. 2006 var årets person inte någon politiker, vetenskapsman eller 

frihetskämpe. 2006 löd motiveringen “for founding and framing the new digital democracy, 

for working for nothing and beating the pros at their own game” och årets person var DU 

(time.com). I artikeln skriver de att genom bloggar, Youtube, Facebook, Wikipedia och andra 

sociala medier var DU den som gjort störst avtryck. Artikeln visar hur stark plats sociala 

medier har i många människors vardag och nu är det 2011, fem år senare, och internet i 

allmänhet och sociala medier i synnerhet har bara växt sig starkare.  

 

Det tog radion 38 år att nå 50 miljoner lyssnare, sen kom TV och mer än halverade tiden med 

13 år för lika många tittare. För internet tog det fyra år att nå 50 miljoner användare 

(Holmström & Wikberg, 2010: 15). Jämför detta med de tre första månaderna i 2011 då 

antalet medlemmar på Facebook ökade med 80 miljoner. Facebook växer alltså 

explosionsartat och har idag 665 miljoner användare världen över och är en naturlig 

mötesplats (socialbakers.com). Detta faktum har naturligtvis inte gått affärsvärlden förbi och 

det finns idag miljontals företag som har skapat egna Facebooksidor och företags närvaro är i 

många fall förväntad. Syns man inte så finns man inte. Företagen ser förstås detta som en ny 

möjlighet att kommunicera med intressenter och potentiella kunder, och hoppas kunna 

använda Facebook till sin fördel. Men närvaron kan också ställa till det.  

 

Den 17 mars 2010 protesterade Greenpeace mot Nestlé Kit Kats användande utav palmolja 

från Sydostasiens regnskogar där orangutangen är hotad, genom att lansera en blodig 

reklamfilmsparodi. Där visas en man äta ett orangutangfinger ur den vanliga Kit Kat-

förpackningen och den uppmanade till att bojkotta Nestlé och deras produkter. Många rusade 

även till företagets sidor på olika sociala medier, inte minst Facebook, och uttryckte sitt 

missnöje. De ansvariga på Nestlé valde att ta bort inlägg och ge svar i samma arga ton, vilket i 
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sin tur upprörde ännu mer och företaget fick ännu mer kritik eftersom nyheten då spreds viralt 

och globalt och nådde många fler. Många lämnade Nestlés grupp och gick över till ”Boycott 

Nestlé” som snabbt fick över 12 000 följare och företaget insåg snart sitt misstag. De gick ut 

med en offentlig ursäkt för hur de hanterat inläggen på sidan, för att de tagit bort inlägg och 

varit oförskämd i sina svar- ” As you can see we‟re learning as we go” (slideshare.net; 

gauravonomics.com). 

 

Detta är numera ett välkänt exempel på vilka konsekvenser kommunikation på Facebook kan 

få, och även om vi här inte ämnar undersöka kriskommunikation så är det likväl ett exempel 

på vilken potential och oerhörd inverkan kommunikationen på Facebook kan ha. Även om 

närvaron är förväntad så gäller det alltså att kommunikationen sköts på rätt sätt, och det är just 

denna kommunikation vi är intresserade utav och kommer behandla i denna uppsats.  

 

Vi har valt att undersöka företag i resebranschen då dessa är väldigt aktiva i sin 

kommunikation och marknadsföring, och har således även etablerat sig på Facebook. Vi anser 

även att branschens natur med många möten med kunder gör att en närvaro på Facebook 

erbjuder stora möjligheter då det är en enkel och snabb kommunikationskanal. Vidare har 

företagen goda förutsättningar för att kunna erbjuda blandat och spännande innehåll för detta 

nya medium. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Sociala medier och Facebook är fortfarande relativt nytt, och får än så länge anses relativt 

outforskat ur ett akademiskt perspektiv. Det råder i dagsläget förvirring och okunskap kring 

arbetet med sociala medier som kommunikationskanal och under de senaste åren har därför en 

del litteratur och uppsatser om just detta kommit fram, även om det inte är så mycket som 

man skulle kunna tro. Den tidiga litteraturen i ämnet handlade nästan uteslutande om att 

sociala medier är viktigt för företag. De behandlar mestadels varför detta 

kommunikationsarbete är viktigt och vilken potential det har, och har egentligen inte studerat 

fenomenet i sig. Som ett naturligt nästa steg har det på senare år även kommit en del litteratur 

som även vågat sig på att ta upp hur organisationer bör kommunicera och agera, men vi vill 

här gå längre och undersöka hur arbetet faktiskt praktiseras. 

http://www.gauravonomics.com/
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1.3 Frågeställning 

Den fråga vi ämnar besvara i denna uppsats är följande: 

 

 Hur kommunicerar de utvalda företagen på Facebook? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att försöka analysera hur företagen arbetar med Facebook utifrån 

litteraturen, för att se hur långt de kommit i sitt arbete med det relativt nya fenomenet. Vi 

hoppas även att våra slutsatser kan vara med och skapa ett underlag för organisationer att 

använda i sitt kommunikationsarbete på Facebook. Vi belyser genom uppsatsen även det 

faktum att det inte finns litteratur och tillsynes intresse, för att kartlägga hur företag faktiskt 

kommunicerar på Facebook, i motsats till att de ska eller hur de ska kommunicera, och ämnar 

även försöka fylla denna lucka i den akademiska litteraturen. 

 

1.5 Avgränsningar 

I vår uppsats har vi begränsat oss genom att välja tre resebyråer vilket vi tycker är ett rimligt 

antal med tanke på vår disponibla tid. Vi ansåg det även tillräckligt att rikta in sig på företag i 

en bransch och som vi ovan nämnt ansåg vi resebranschen vara ett bra val. 

 

Insamlingen av empiri skedde under april 2011 och avgränsades till att undersöka de inlägg 

som varje företag publicerat mellan 1 januari och 31 mars. Händelserna i Egypten i början av 

2011 har tagits i beaktning på så sätt att de inlägg som publicerats som på något sätt har 

anknytning till händelserna inte räknas med. Det valet har vi gjort eftersom vi anser att inlägg 

som rör sig utanför den normala Facebookstrategin skapar en felaktig bild. 
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KAPITEL 2. BAKGRUND 

 

 
Detta kapitel kommer att ge bakgrundsfakta till sociala medier och det sociala nätverket 

Facebook samt centrala begrepp. Här kommer vi att beskriva funktioner och tjänster som 

sidan erbjuder och vilka nya kommunikationsmöjligheter som finns för våra undersökta 

företag.  

 
 

2.1 Sociala medier 

Sociala medier är en beteckning på aktiviteter på Internet som kombinerar teknologi, social 

interaktion och användargenererat innehåll (Carlsson, 2010:9). Sociala medier ger 

privatpersoner och företag möjligheter att dela med sig av idéer, tankar och skapa relationer 

online. Sociala nätverk är en del av sociala medier och begreppet används för att beskriva hur 

interaktionen ser ut på sidor som Facebook och Twitter, sidor där det går att skapa egna 

profiler med information om sig själv och använda det för att skapa virtuella nätverk (Scott, 

2010:38). Att som företag komma i kontakt med användare i sociala nätverk underlättas 

eftersom de företagen riktar in sig på redan från början är intresserade av dess tjänster och 

produkter, i och med att de själva valt att låta företaget kommunicera med dem.  

En gemensam nämnare för många sociala medier är möjligheten att hålla kontakt med vänner 

men många sidor ger även möjlighet till att ta del av information från företag och 

organisationer med hjälp av grupper, företagssidor och applikationer (Funk, 2009:7). 

 

Sociala nätverk ger företag möjligheter till att kommunicera med sina kunder med hjälp av 

text, bild och video och det finns en hel del olika sätt att informera och intressera. Det är även 

möjligt att ta tillvara på potentiella kunders existerande sociala nätverk med hjälp av 

spridningsfunktioner. Sociala nätverk erbjuder ofta användare funktionen att dela med sig av 

information och länka till andra websidor.  Att ha sitt företag på ett socialt nätverk kan göra 

det möjligt för vanliga användare att vara med och diskutera nyheter, information, kampanjer 

och tävlingar som företaget skickar ut. Möjligheterna att kunna kommentera, kritisera och 

visa uppskattning är den stora skillnaden mellan kampanjer i sociala medier jämfört med 

traditionell reklam (Holmström & Wikberg, 2010:34).  
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Det överlägset största sociala nätverket på Internet är Facebook, med över 665 miljoner aktiva 

användare (socialbakers.com). 

 

2.2 Facebook 

På Facebook är det vanligast att företag skapar en sida, som användare kan gå in och gilla. En 

sida har i stort sett samma funktioner som en personlig profil och kan innehålla information, 

inlägg, bilder, länkar, filmer med mera. Användaren blir inte medlem på en sida utan snarare 

en följare, som får den informationen som sidan skickar ut i sitt flöde av statusuppdateringar. 

En som är följare till ett visst företags sida kan rekommendera sidan till andra vänner och på 

så sätt öka möjligheter för att fler blir följare (Ström, 2010:64). Enligt Zarella (2010:57) bör 

profiler på Facebook endast skapas utav riktiga personer, företag bör ha en sida. 

 

För att göra en Facebooksida mer intressant för följare går det att använda sig av 

applikationer. Applikationer är tjänster som bygger på programvaror som fungerar inom 

ramen för Facebook. Det går att utveckla egna applikationer eller använda en färdiggjord 

(Ström, 2010:72). Applikationer kan exempelvis vara spel, tävlingar, integrering av andra 

websidor eller publicering av bilder och HTML-kod (Zarella, 2010: 69). 

 

Facebook är alltså väldigt stort och växer ständigt. Här har resebyråer mycket att vinna på att 

kunna möta och kommunicera med sina kunder och intressenter på deras ”hemmaplan”, 

istället för att endast ägna sig åt envägskommunikation genom traditionella medier, som har 

varit det enda alternativet under en väldigt lång tid. Det går att nå en redan vänligt inställd 

målgrupp som vill ta del av ditt budskap som kan utarbetas i såväl text som bilder och video 

och kan således vara en effektiv del i ett kommunikationsarbete i en bransch med stor 

konkurrens.  
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KAPITEL 3. METOD 

 

Detta kapitel kommer att beskriva de tillvägagångssätt vi använt oss av för att svara på vår 

frågeställning och uppfylla syftet. Vi beskriver vilka forskningsmetoder vi valt, samt varför 

och hur. Vi kommer även att redogöra för hur den kvantitativa innehållsanalysen och de 

kvalitativa intervjuerna har utformats samt beskriva vårt urval. Kapitlet kommer sedan att 

avslutas med att beskriva hur vi arbetat med reliabilitet och validitet. 

 

 

3.1 Forskningsansats 

Det finns tre olika sorters synsätt på förhållandet mellan teori och praktik; induktion, 

deduktion och abduktion. Ett induktivt arbetssätt innebär att teorin är resultatet av 

forskningen, där forskaren drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer. Ett 

deduktivt arbetssätt utgår ifrån det forskaren vet och utifrån det utformas hypoteser som sedan 

prövas genom empirisk forskning (Bryman, 2002:21f). 

 

Enligt Larsson et al (2005:21) innebär induktion att utgå från många observationer av enskilda 

fall och därigenom kunna komma fram till något som är allmänt giltigt. Deduktion baseras på 

det rationella tänkandet och härleder kunskap genom vissa allmänna teoretiska 

utgångspunkter. 

 

Abduktion är en kombination av både induktiva och deduktiva kunskapsvägar i en och samma 

studie. Abduktionen utgår från empiriska data men innebär också att teoretiska moment 

beaktas. Forskningsprocessen kännetecknas av en växling mellan teori och empiriska data där 

båda kommer att påverka varandra (Larsson et al, 2005:23). 

 

I vår uppsats har vi använt oss av en induktiv ansats, eftersom vi har det insamlade empiriska 

materialet som utgångspunkt. Dock hävdar vi att vår uppsats även har inslag av abduktion 

eftersom vi innan vår insamling av empiri utgått från den teoretiska kunskap vi samlat på oss 

från litteratur och artiklar. Det är svårt att arbeta helt induktivt eftersom forskaren oftast har 

en viss förförståelse om något. Vår kvantitativa innehållsanalys krävde förförståelse i och med 

att ta reda på vilken sorts data som skulle inhämtas och skulle vi varit helt induktiva skulle vi 

ha gjort våra intervjuer först, utan att innan ha läst någon litteratur. 
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3.2 Triangulering 

Begreppet triangulering innebär att använda mer än en metod eller datakälla för att studera 

sociala företeelser. I vår studie har vi använt oss utav kvantitativ innehållsanalys och 

kvalitativa intervjuer och enligt Bryman (2002:260) kan de kvantitativa resultaten ges en 

större tillförlitlighet om de dubbelkontrolleras med resultaten från den kvalitativa metoden.  

Kombination av innehållsanalys och intervjuer behövs för att få en uppfattning om inte bara 

vad människor gör utan också hur de tänker och vad deras handlingar betyder. 

Enligt Larsson et al (2005:109) är metodtriangulering prövning av konsistensen i resultatet via 

användande av olika datainsamlingsmetoder, kvalitativa och kvantitativa. Metodtriangulering 

kan användas för att öka möjligheterna för att få en mer nyanserad bild av det fenomen som 

studeras.  

 

Om det inte går att förlita sig på att en kvantitativ metod räcker till för att ge stöd för 

resultaten är det vanligt att utnyttja intervjuer, eftersom det forskaren behöver veta inte går att 

fånga med en observation. Intervjuer i efterhand kan hjälpa att pröva hypoteser men även ge 

information om bakgrundsvariabler. I vår studie var det inte möjligt att få ut all den 

information vi behövde genom den kvantitativa innehållsanalysen. Intervjuerna fungerade 

som bistånd till att fördjupa förståelsen för kontexten och ge oss en helhetsbild av tanken 

bakom kommunikationen på Facebook (Bryman, 2002:414f). Vi tänkte också att de 

kvalitativa intervjuerna kunde fungera som hjälp till att mer ingående kunna förstå och 

förklara förhållandet eller sambandet mellan olika variabler (Ibid.: 417). 

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att en undersökning inte blir bättre endast genom bruket 

av flera metoder, utformandet och utförandet måste utformas på ett lika kompetent sätt som 

vid användning av en strategi. Det är också viktigt att se till att de olika strategierna som 

används passar in med studiens syfte, användning av flera metoder är mer tidskrävande och 

mer material är inte nödvändigtvis bättre om de inte anpassas efter frågeställningen. Vi såg 

inga direkt problem med att använda oss utav flera metoder utan såg snarare potential i det 

eftersom tiden och insatserna som behövdes låg i linje med vår tidsplan och vi såg till att de 

tillgängliga resurserna vi hade inte spreds ut allt för mycket genom tydliga ramar för 

undersökningen (Bryman, 2002:421).  
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3.3 Kvantitativ innehållsanalys 

I en kvalitativ analys är det meningen att gå på djupet med ett mindre antal texter för att 

kunna studera på en detaljnivå, men det finns även tillfällen då det kan vara lämpligt att göra 

bredare analyser av en större mängd texter. Då vi har undersökt inlägg på företagens 

Facebooksida och analyserat dessa menar Østbye (2004:212) att en kvantitativ 

innehållsanalys är ett bra alternativ. 

 

Vi har använt oss utav en kvantitativ innehållsanalys, som enligt Østbye (2004:213) är 

”dataregistrering och analystekniker som inriktar sig på en systematisk, och objektiv och 

kvantitativ beskrivning av innehållet i ett budskap” vilket vi anser vara en bra definition av 

vad vi ville göra. Att analysen är systematisk innebär att forskarna bör ha klara regler för hur 

data ska behandlas. Objektiviteten syftar på att forskarna har klara regler för hur data ska 

registreras. Olika kodare ska utifrån dessa regler koda samma material likadant, oavsett 

personlighet, åsikter och egenheter och på så sätt kunna komma fram till samma resultat. 

Naturligtvis ställer det stora krav på hur utformandet och preciseringen utav dessa regler, och 

hur författarna av denna uppsats gått tillväga kan ni läsa om nedan. Slutligen innebär 

kvantitativ att vi avser att beskriva materialet i form utav siffror.  

 

För att kunna koda och göra analyser måste först det valda materialet delas in i enheter, precis 

som data från andra kvantitativa undersökningar. Vi måste helt enkelt bestämma variabler, 

enheter och värden som vi ska mäta. Østbye (2004:217) skriver att textmassan måste delas in i 

hanterbara enheter och vad som är en lämplig enhet bestäms utifrån frågeställningen för den 

aktuella undersökningen. I vårt fall var det ganska klart att det var varje inlägg på de 

respektive resebolagens Facebooksida som utger en enhet som sedan har olika egenskaper, 

eller med andra ord andra variabler och värden. Vi ansåg inläggen som helhet vara en lämplig 

nivå att analysera på, då undersöka meningar eller till och med ord hade varit för detaljerad 

för vår undersöknings mål. 

 

Vi kunde inte göra en totalundersökning och titta på alla inlägg som någonsin gjorts, utan vi 

var även här tvungna att göra ett urval av vilka enheter vi skulle titta på. Vi valde att använda 

oss utav de inläggen som skapades inom tre månader, mera specifikt mellan 1 januari till 1 

april 2011. Vidare har vi även valt att endast analysera de inlägg som företagen själv skapat, 

eftersom det i denna undersökning är specifikt deras arbete som ska analyseras. Østbye 
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(2004:219f) menar att välja ut en viss kontinuerlig tidsrymd kan ge en skev bild av hur 

verkligheten faktiskt ser ut, då det kan uppkomma extremfall som då gör att det undersökta 

materialet inte blir representativt. Denna problematik var något även vi stötte på i vår 

undersökning utav Facebookinläggen. I slutet av januari och början på februari var det 

oroligheter i Egypten vilket fick en hel del uppmärksamhet hos de researrangörer som 

anordnar resor dit. Vi valde att inte ta med dessa inlägg i vår undersökning då vi anser det 

ligga utanför det strategiska arbetet som vi ämnar undersöka. 

 

Teoretiskt sett finns det nära på oändligt många variabler att undersöka, och det är nödvändigt 

att återigen utgå från undersökningens frågeställning för att avgöra vilka som är mest 

intressanta för den aktuella undersökningen.  

 

Innehållsanalysen kan som helhet ses som att analysera formen och/eller innehållet utav 

enheterna Østbye (2004:220). Att analysera formen kan sägas vara att titta på själva 

utformningen eller utseendet, i vårt fall exempelvis om företagen endast använder text i sina 

inlägg, eller använder de kanske bilder, filmer och länkar? Innehållet, alltså vad som faktiskt 

står, kan delas in på flera sätt. Østbye (2004:221) föreslår en indelning efter tema och tendens, 

vilket även vi ansåg vara ett bra tillvägagångssätt och passade vår undersökning väl. Tema 

innebär vilken sorts text det rör sig om, och ska besvara frågan ”vad?”. I vår undersökning har 

vi valt att titta på vad för typ av inlägg de publicerar- överförande, konverserande eller 

konsulterande? Mer om detta under rubriken variabler. Forskaren kan även försöka besvara 

frågan ”hur?” och således beskriva tendensen i den undersökta texten, exempelvis om den är 

positiv eller negativ. Då det exempelvis inte är tidningsartiklar eller TV-inslag och hur de är 

vinklade eller framställer vissa personer eller fenomen som undersöks här så är tendensen i 

första hand tänkt att appliceras på responsen för varje inlägg och inte tonen i dem i sig, 

eftersom denna bör vara uteslutande positiv och således inte bidra med något till 

undersökningen. Detta ställer återigen krav på att ha specifika definitioner av hur texten ska 

tolkas, så att olika forskare och kodare kommer fram till samma resultat och intersubjektivitet 

uppnås. 

 

3.3.1 Variabler 

För att bestämma vilken sorts empiri vi skulle samla in från företagens loggar gjorde vi 

förundersökningar för att lättare kunna identifiera vilka övergripande kategorier inläggen 

tillhörde. Med inspiration från Jensens interaktivitetsteori (Nordicom.gu.se) kom vi fram till 
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att företagens loggar innehåller tre olika sorters inlägg. Det handlar om att informera, 

interagera och hänvisa. Dessa tre olika sätt att kommunicera med Facebookanvändare ligger 

till grund för vår insamling och analys av empiri. 

 

Inom variabeln resebyrå finns värdena A, B och C. Variabeln är till för att sortera in inläggen 

efter företag. Inläggen sorteras också in efter veckodag och tid på dygnet. 

 

Mätningen av företagens kommunikation på Facebook har delats in i tre övergripande 

variabler som avgör vilken sorts kommunikation inlägget avser. Varje överförande och 

konverserande inlägg kan även vara konsulterande och varje sort kan anta variabelvärdet ”Ja” 

eller ”Nej”. 

 

Överförande inlägg 

Överförande kommunikation ser vi som ren information som inte syftar på att involvera eller 

engagera kunden på något sätt. Vi delade även upp den överförande kommunikationen i två 

undervariabler för att se ifall det handlar om att låta användaren ta del av information om 

företaget, som exempelvis nyheter om företaget och dess förehavanden, eller övriga saker 

som inte handlar om företaget i sig men som kan intressera Facebooksidans följare.  

 

Konverserande inlägg 

Konverserande kommunikation innebär att uppmuntra användaren till att producera eller tipsa 

om information och kan innehålla frågor och uppmaningar. Det handlar om att engagera 

användaren och sker främst genom att låta användaren dela med sig av synpunkter. De 

konverserande aktiviteterna har vi delat in i ytterligare tre underkategorier, beroende på ifall 

inlägget uppmanar till att tävla, dela med sig eller delta i en omröstning.  

 

Konsulterande inlägg 

Konsulterande kommunikation är att låta användaren ta del av förproducerad information som 

kan relateras till företaget. Företaget hänvisar till saker som följarna kan vara intresserade av 

och som följarna själva får välja om de aktivt vill ta del av. Den konsulterande 

kommunikationen kan även definieras som användande av multimedia och har delats in i 

ytterligare variabler för att kunna se vilken sorts multimedia som används. Variablerna är 

videoklipp, ljudklipp, bild, applikation och hypertext. Med hypertext menas en text som leder 
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vidare till en annan sida, inom eller utanför Facebook. Med applikation menar vi hänvisning 

till en kampanjsida på Facebook. Även här kodar vi med variabelvärdena ”Ja” och ”Nej”. 

 

Vi har även valt att analysera vilken feedback varje inlägg får. Detta gjordes genom att räkna 

antal kommentarer och antal som gillar inlägget.  

 

Vi valde i vår undersökning även att försöka mäta den genomsnittliga tonen i kommentarerna 

till varje inlägg från företaget. Vi bedömde den som neutral om vi inte fann den starkt positiv 

eller starkt negativ. Detta var en experimentell tanke från författarnas sida för att se om vi 

kunde finna ett samband mellan olika typer av inlägg och sättet de togs emot på. Tanken var 

att detta kunde fungera som ett komplement i undersökningen utav mottagandet, vid sidan av 

gillningar och kommentarer.  

 

Även följarnas inlägg som publicerats i företagens loggar sammanställdes och delades upp i 

frågor, kritik och övrigt eftersom vi ville se hur företagen agerar när de får frågor eller kritik 

som inte angår deras inlägg. Variabeln övrigt täcker in användarinlägg som företagen inte 

nödvändigtvis uppmanas att svara på. Vi räknade också svaren från företagen. 

 

Den sista variabeln påvisade vilken typ av hypertext som använts i inlägget, synlig eller dold. 

Om länken är synlig kan Facebooksidans följare ser vart de dirigeras vidare om de klickar på 

länken, om länken är dold går detta inte att avgöra. 

 

3.4 Urval 

I vår studie har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsurval kallat bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att välja företag som för tillfället finns tillgängliga.  

 

Med tanke på tidsbegränsning och omfattning så bestämde vi oss för att välja ut företag som 

fanns tillgängliga och var aktiva på Facebook. Tre företag uppskattade vi var ett rimligt antal 

att samla in data ifrån och alla tre har ekonomiska och kunskapsmässiga möjligheter att 

kommunicera via Facebook och de erbjuder liknande produkter och tjänster till sina kunder.  

För att garantera anonymitet är företagen inte definierade med namn utan symboliseras med 

bokstäverna A, B, och C. Bokstäverna är slumpvist utvalda, ingen inbördes rangordning finns 

och inte heller har bokstäverna någon koppling till företagens riktiga identitet. Skillnader i 
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storlek på företagen ansåg vi vara irrelevant eftersom de variabler som analyserats belyser 

aktiviteten i loggen i relation till antalet medlemmar på sidan. 

 

De vi valde att intervjua är representanter för de olika företagens närvaro på sociala medier 

och är de som vi ombads kontakta när vi i vår kontakt med företagen frågade efter de som 

skötte kommunikationen på Facebook. För mer information om intervjupersonernas bakgrund 

se bilaga 2.2. 

 

3.7 Intervjuer 

Som ett komplement till den kvantitativa analysen där vi kan se hur de faktiskt arbetar, ville vi 

även undersöka hur de olika företagen själva uppfattar deras arbete med Facebook. 

Exempelvis ville vi få reda på om de har utarbetade strategier, vem som sköter 

kommunikationen på Facebook, hur de själva mäter resultat, etcetera och sådant går inte att få 

fram enbart genom ett kvantitativt tillvägagångssätt. Därför genomförde vi även intervjuer 

med de som ansvarar för arbetet på Facebook på respektive företag. 

 

Ekström och Larsson (2010:55f) menar att intervjuer är samtal där forskaren undersöker 

uppfattningar och fenomen hos personer för att få kunskap om ett visst fenomen, och lämpar 

sig således när det är uppfattningar och åsikter som är intressant. Författarna säger vidare att 

intervju som metod dock inte bara är att ställa frågor, utan det kräver planering och 

intervjuteknik, såväl som att kunna sortera och analysera relevanta delar av ett textmaterial. 

Intervjuaren bör under arbetet även kunna vara flexibel när det gäller sina åsikter och 

föreställningar för att kunna anpassa sig och ta hänsyn till nya impulser som kan komma fram.   

 

Det finns olika sätt att genomföra en intervju på och de brukar traditionellt sett delas in i 

öppna intervjuer, semistrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer. Lantz (1993:17) 

presenterar även ett fjärde sätt, den riktat öppna intervjun, som kan placeras mellan den öppna 

och den semistrukturerade, men som i de flesta avseenden är väldigt lik den öppna. Den 

öppna- och riktat öppna intervjun innebär att forskaren ställer ett fåtal stora och breda frågor 

(helhetsfrågor) som respondenten sedan får berätta och svara fritt på. Målet är att få reda på 

”den mening och innebörd en individ ger ett fenomen… respondentens inifrån bestämda 

definition och karaktäristik av fenomenet”(Lantz, 1993:18). Den strukturerade intervjun 

präglas av att intervjuaren i förväg har bildat sig en uppfattning om vad som karaktäriserar 
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fenomenet och dess kontext, och avgränsningarna görs av forskaren, inte respondenten. 

Frågorna blir snävare och mer konkreta, svarsalternativen mindre öppna och ofta med en 

strikt frågeföljd där extremfallet kan vara exempelvis en enkät eller en surveyundersökning. 

Forskaren vill få reda på en individs uppfattning eller upplevelse av något vars ramar är 

bestämt i förväg och han intresserar sig här alltså inte för hur respondenten relaterar sig själv 

till fenomenet eller ens om denne anser det vara betydelsefullt, såsom är brukligt i en öppen 

intervju (Lantz, 1993:19: Ekström & Larsson, 2010:55f).  

 

Valet av form bestäms naturligtvis utifrån vad som ska undersökas, och vad som vill 

undersökas vilket bestäms i sin tur utav syftet. Då vi genom våra intervjuer ville få fram var 

hur företagen jobbar med Facebook och dess syn på olika aspekter, så var vi främst inte i 

behov utav djupa kvalitativa intervjuer där vi ville ha reda på en individs subjektiva 

uppfattningar och åsikter om ett fenomen, och således var inte den öppna intervjun ett bra 

alternativ. Men vi ville heller inte ha allt för snäva frågor med allt för fasta svarsalternativ, 

utan respondenterna skulle fortfarande kunna svara relativt öppet, och då var inte heller helt 

strukturerade intervjuer att föredra.  Den intervjuform som passade vår undersökning och 

syfte bäst var istället mellanalternativet, den semistrukturerade intervjun, vilket därför är den 

intervjuform vi valde att använda oss utav. Vi har genom teoretisk förförståelse bestämt 

frågor i förväg och använde en viss frågeföljd men var även uppmärksamma för att kunna 

komma med följdfrågor och har en kombination utav öppna och fasta svar. Detta innebär att 

respondenten svarar på det vi anser vara betydelsefullt, men vi försökte även få en uppfattning 

om vad respondenten uppfattade som viktigt. Flera intervjuer på samma tema möjliggör även 

att det i viss mån går att jämföra svaren respondenter emellan (Lantz, 1993:21).  

 

Vi har i vår genomgång av teorin kring intervjuer som metod även stött på en mängd tips och 

saker att tänka på som kan påverka resultatet, och som vi genomgående tänkt på i vårt 

intervjuarbete. Exempelvis kan det faktum att vi intervjuat via telefon naturligtvis innebära en 

skillnad mot att ha intervjuat ansikte mot ansikte. Även om Ekström och Larsson (2010:66) 

skriver att då det gäller mindre komplicerad kunskap, som i vårt fall, kan telefonintervjuer 

fungerar lika väl som ansikte mot ansikte, men exempelvis syns inte minspel och kroppsspråk 

och det kan ibland vara minst lika viktig information som den som sägs. Men även om 

intervjun görs på telefon så framgår ändå tonläge, tvekan och på så sätt går det att få reda på 

värdefull information som ofta kan spegla den som inte kan ses (Ekström & Larsson, 

2010:68). En annan aspekt att ta hänsyn till är intervjusituationen i sig, och Lantz (1993: 
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109ff) talar om fysiska och psykiska utrymmen som kan ”tillåta eller hindra 

kommunikationen”. Intervjuaren bör vara medveten om att rummet denne befinner sig i under 

intervjutillfället och sakerna däri kan påverka, och bör därför försöka undvika 

störningsmoment såsom intrång, telefoner eller annat oljud och försöka ha intervjun i en så 

neutral miljö som möjligt. Det psykiska utrymmet handlar om vad som händer i 

respondentens och forskarens huvud. Känner de sig stressade eller nervösa? Har god kontakt 

etablerats? Är intervjupersonen på dåligt humör? etcetera. Vid en telefonintervju är det 

självklart att ha kontroll över det fysiska rummet, men vi har jobbat för att påverka det 

psykiska rummet i positiv riktning i mesta möjliga mån genom att försöka få våra 

respondenter att känna sig väl till mods och ha ett ledigt, om än professionellt, samtal.  Vidare 

är det även värt att poängtera att även respondenten kan ha ett syfte vid intervjutillfället, 

utöver viljan att bidra till forskningen. Exempelvis kan denna se intervjun som ett tillfälle att 

försvara sig, kritisera någon eller demonstrera sin makt, vilket kan påverka svaren. Därför bör 

intervjuaren förhålla sig kritiskt till respondenten i fråga om att det denne säger verkligen är 

sanningen och hela sanningen, och vara lyhörd för att kunna ställa följdfrågor om intervjuaren 

anar att så inte är fallet (Ekström & Larsson, 2010:68). 

 

3.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Ekström och Larsson (2000: 12f) skriver att validitet och reliabilitet är fundamentala för det 

vetenskapliga arbetssättet. Inom vetenskapen ställs höga krav på att kunna bygga sina 

slutsatser på bra argument och bra argument präglas av giltighet och tillförlitlighet, eller 

validitet och reliabilitet. Validitet kan sägas innebära i vilken utsträckning resultatet stämmer 

överens med verkligheten och att insamlad data är relevant. Med andra ord handlar det om 

ifall att rätt saker har mätts. Reliabilitet är i vilken utsträckning uppgifterna stämmer och ifall 

resultatet är pålitligt, alltså om forskaren mätt på rätt sätt (Merriam, 1994: 194). Vi ämnar här 

inte att gå in i detaljer, exempelvis om hur en specifik intervjufråga är utformad, utan 

diskuterar begreppen och vårt arbete med dem mer generellt.   

Vi anser att det i vår kvantitativa innehållsanalys råder hög reliabilitet, då vår insamlade data 

där är i form utav Facebookinlägg som är konkreta och oföränderliga. Det råder därför ingen 

tvekan om att de reflekterar verkligheten, eftersom de faktiskt är verkligheten svart på vitt och 

kan inte påverkas utav några yttre eller inre omständigheter. Hade vi istället valt att enbart 

förlita oss på intervjuer hade vi inte kunnat vara lika säkra på att lika pålitliga svar på frågan 

denna uppsats ämnar svara på, nämligen hur företagen kommunicerar. För att försäkra sig om 
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intersubjektivitet i kodningsprocessen skrev vi även ut detaljerade definitioner för de variabler 

där vi bedömde att eventuella frågetecken kunde uppstå. Annat är fallet i våra kvalitativa 

intervjuer då svaren istället kommer från personer. Dessa återger sin subjektiva uppfattning av 

verkligheten vilket inte kan ge en hundraprocentigt sann bild, även om de vill. För att 

säkerställa att vi så långt som möjligt fick sanningsenliga och tillförlitliga svar valde vi att 

intervjua de personer som är ansvariga för Facebooksidan och således de som kan ge bäst svar 

på våra frågor. Det finns en risk i att de under intervjun valde att svara för att i deras mening 

framstå som bättre eller undvika att verka inkompetent, i vilket fall reliabiliteten förstås 

påverkas negativt. Vi försökte att minska denna risk genom att försäkra personlig anonymitet. 

Andra saker såsom humör, situationen intervjupersonen befann sig i etcetera påverkar 

naturligtvis också och vi strävade därför efter att ha ett lätt, ledigt och öppet samtal under 

positiva former för att få bästa möjliga resultat. Något som också påverkar reliabiliteten under 

intervjuerna var det faktum att de gjordes via telefon vilket kan ha inneburit att vi gått miste 

om information som exempelvis kroppsspråk. Dock kan det även finnas fördelar då vi som 

intervjuare hade mindre direkt påverkan på intervjupersonen och ett telefonsamtal kan även 

uppfattas som mindre formellt, vilket kan innebära att intervjun upplevdes som mindre 

påfrestande. Därför anser vi att vi gjort det vi kan för att säkerställa reliabilitet även i våra 

intervjuer. 

Vi har genomgående även strävat efter att få hög validitet, för även om vi mätt saker på rätt 

sätt så blir uppsatsen och dess slutsatser ändå inte pålitliga ifall vi mätt fel saker. När det 

gäller den kvantitativa innehållsanalysen så föregicks den utav en grundlig genomgång utav 

den utvalda teorin inom ämnet för att skapa en uppfattning om vilka variabler som vore 

intressanta för oss att ha med i undersökningen. Utav samma anledning gick vi, innan vi 

sammanställde vårt kodschema, igenom de olika företagens Facebooksidor för att skaffa oss 

en uppfattning om de olika typerna utav inlägg, deras form och innehåll. Vi utgick även från 

vår förförståelse om vilka funktioner som finns och vad som är möjligt att mäta på 

Facebooksidorna. Detta gjorde att vi kunde upprätta ett kodschema som mätte de variabler vi 

kunde och behövde utifrån uppsatsen syfte och frågeställning, och säkerställer på så sätt god 

validitet. Även i intervjuerna utgick vi från den teoretiska förförståelse vi skaffat oss, och vi 

utgick även från det material vi samlat in genom innehållsanalysen. Detta eftersom 

intervjuerna dels var till för att samla in data om sådant vi inte kunde mäta i 

innehållsanalysen, men framförallt eftersom vi ville ställa frågor om tillvägagångssätt och 

tankar bakom det vi i den fann intressant. Något som påverkar validiteten negativt är att vi 
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använde oss utav en semistrukturerad intervjuform och använde oss ofta utav följdfrågor. Vi 

fick på detta sätt fram mer intressant och värdefull information än om vi hade haft en helt 

strukturerad intervju, men samtidigt innebar det även att inte alla intervjupersoner fick exakt 

likadana frågor och vi fick inte exakt likadana svar. 

Ekström och Larsson (2000:15) menar att all vetenskap har generaliserande anspråk och att 

resultaten från en enskild studie inte bara ska säga något om de fall som faktiskt undersökts 

utan även ge kunskap av mer generell karaktär. Om forskaren studerar något, i vårt fall tre 

resebyråer, vill denne kunna generalisera resultaten till andra som kan sägas vara jämförbara 

med den undersökta populationen (Patel & Davidsson, 2003: 19).  

Inom medie- och kommunikationsvetenskapen finns det två sätt att underbygga 

generaliseringar. Den första är att studera ett statistiskt representativt urval av en större 

population, så att den fungerar som en miniatyrkopia av den populationen forskaren vill dra 

slutsatser om. Sen finns det även intensivare studier utav ett fåtal fall som inte är statistiskt 

representativa för en större population. Den generella kunskapen som då fås handlar mer om 

grundläggande egenskaper och strukturer, och inte hur vanligt förekommande någonting är 

(Ekström & Larsson, 2000:16) 

Vi studerade i vår undersökning kommunikation på Facebook ett fåtal fall och resultaten kan 

enligt ovanstående således inte vara representativa för hela populationen, det vill säga företag 

på Facebook. Vi har dock valt att avgränsa oss till att endast undersöka resebyråer, och även 

om urvalet inte varit statistiskt representativt anser vi att det bör gå att kunna generalisera 

resultaten till att gälla liknande företag, det vill säga företag inom resebranschen som finns på 

Facebook. Detta sker i vårt fall främst genom så kallad analytisk generalisering, vilket innebär 

att göra en välöverlagd bedömning i vilken mån resultaten från en undersökning ger 

vägledning för vad som kan hända i en annan (Klave, 1997:210). Vi anser även att våra 

resultat i viss mån kan antyda eller ge en indikation till läsaren om hur företag utanför 

resebranschen arbetar med Facebook, då allt vi undersökt inte är branschspecifikt. I enlighet 

med Klaves (1997: 211) råd har vi försökt specificera våra belägg och klarlägga argument för 

att göra det möjligt för läsaren att själv bedöma riktigheten i vårt generaliseringsanspråk.  
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3.9 Källkritik  

Vi har i ovanstående kapitel presenterat undersökningens metod och förhållit oss kritiskt till 

den, men känner även att vi bör kommentera valet av litteratur. Vi har hela tiden strävat efter 

att använda så uppdaterad vetenskaplig litteratur som möjligt i och med att ämnet är nytt och 

föränderligt. Här vill vi dock framhäva de belägg vi har för användningen av två källor i vår 

teori som skulle kunna anses falla utanför de kriterierna. 

 

Kent och Taylor skrev 1998 ”Building Dialogic Relationships through the World of World 

Wide Web” och även om det nu är hela 13 år sedan den skrevs, en lång tid i internetåldern, så 

har artikeln varit och är fortfarande inflytelserik och den refereras ofta till än idag. Den var en 

av de första i sitt slag att föreslå regler eller riktlinjer för hur organisationer skulle jobba med 

PR på webben med målet att skapa en relation genom dialog. Artikeln berör arbetet med en 

hemsida, men principerna de föreslår går med vissa undantag även att applicera på sociala 

medier, Facebook inkluderat.  

 

Rapporten ”Strategies For Effective Facebook Wall Posts: A Statistical Review” är inte en 

vetenskaplig artikel utan är publicerad av Buddy Media, ett amerikanskt företag som hjälper 

andra företag att effektivisera sitt arbete i sociala medier. De släppte rapporten i början av 

april 2011 och den blev mycket uppmärksammad. Vi menar att vi kan använda rapporten i vår 

uppsats eftersom den blivit väl mottagen och ofta refererad till inom branschen. 

Undersökningen anser vi även vara grundligt genomförd och över 200 företag var föremål för 

granskningen. Undersökningens resultat är tydliga och logiska och vi anser därför att de är 

användbara trots att den inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift.  

 

Vi har i uppsatsen även använt material från olika webbplatser, vilket förstås kan ifrågasättas. 

Dock använder vi endast dessa i vår inledning och bakgrund för att introducera problemet och 

ämnet och ligger inte till grund för teorin.   
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KAPITEL 4. TEORI 

 

Följande kapitel kommer att lyfta fram och förklara relevant teori, utifrån den frågeställning 

som vi har. Begrepp som kommer presenteras är bland annat ”Thought Leadership Content”, 

”Push/Pull”, interaktivitet och dialog.  

 

 

4.1 Dialog på webben 

Sociala medier har stora möjligheter till dialog och detta är något organisationer ska erbjuda 

och utnyttja genom att bemöta frågor, bekymmer eller problem. Facebook har den 

möjligheten inbyggt i sin struktur i och med möjligheten att kommentera, men det räcker inte 

att bara erbjuda möjligheten. Det är även viktigt att vara närvarande och se till att faktiskt 

svara och kommentera på det som skrivs på ett proffsigt och snabbt sätt. Utan svar blir det 

ingen dialogisk loop som Kent och Taylor (1998: 326f) talar om och som bör eftersträvas. 

Författarna (Ibid.) förespråkar även att organisationerna bör utse vissa 

organisationsmedlemmar att ansvara för denna kommunikation och utbilda dem specifikt för 

detta ändamål. Vikten av dialog styrks även utav Holmström och Wikberg (2010:73) som 

menar att om ett svar dröjer för länge, eller ännu värre uteblir, så upplever den frågade att 

organisationen inte är närvarande och inte bryr sig.  

 

För att bygga relationer och öka chansen för ett bibehållet intresse bör de även arbeta för att 

ha ett för målgruppen intressant, föränderligt och uppdaterat innehåll. De kan exempelvis 

behandla olika ämnen, ha omröstningar och ha experter som besvarar frågor för att ha 

värdefull och intressant information som gör att användaren är mer benägen att återkomma till 

och vara intresserad av sidan. Det är även viktigt att poängtera att det inte bara är 

informationen som ska uppdateras, utan det handlar även om att uppmuntra till interaktivitet 

och göra besökaren, eller följaren i vårt fall, delaktig genom exempelvis omröstningar, 

tävlingar etcetera. Organisationer som lyckas med detta kommer att uppfattas som trovärdiga 

och ansvarsfulla (Ibid.: 328f) 

 

” Social networking sites provide organizations with a space to interact with key publics and 

to allow users to engage with one another on topics of mutual interest; this should provide the 

ideal conditions necessary for stimulating dialogic communication” skriver Bortree och 
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Seltzer (2009: 317) som genomförde en undersökning utifrån Kent och Taylors principer. De 

fann att deras studieobjekt (opinionsbildande organisationers Facebooksidor) verkade utgå 

från att deras blotta närvaro på Facebook räckte och utnyttjade inte möjligheten att få till stånd 

en dialog. Intressant är dock att deras resultat pekade på att ett arbete för dialog hade ett starkt 

positivt samband med ökad nätverksaktivitet, -omfång, -tillväxt och lyhördhet från både 

användare och organisation, och således styrks Kent och Taylors påståenden. 

 

Holmström och Wikberg (2010: 64) påtalar även vikten av dialog då de motsätter sig censur 

utav det användargenererade innehållet på en sida. Facebook erbjuder möjligheten för företag 

att radera innehåll de inte vill ha på sin sida, men det kan enligt författarna få en negativ 

effekt. Företagen har förvisso skyldighet att ta bort kommentarer etcetera som strider mot 

yttrandefriheten, men annars bör de uppmuntra att följarna ska prata om och engagera sig i 

ditt varumärke, oavsett om det handlar om beröm eller kritik. 

 

På samma sätt bör de i sin kommunikation alltid försöka att agera så öppet som möjligt. Var 

alltid ärlig och öppen, och erkänn brister och fel om de skulle uppstå och undvik att bli 

defensiv. Förr kanske en missnöjd kund spred sina åsikter till familj och vänner, men med 

sociala medier finns nu möjligheten att snabbt sprida det till så många fler (Ibid: 68f). 

 

4.2 Interaktivitet 

Vi har alltså sett att möjligheten för en dialog är alltså en förutsättning för ett bra arbete på 

Facebook, men det räcker inte. För att få en stark relation till dina kunder eller följare är det 

viktigt att på något sätt skapa engagemang, och ett bra sätt att skapa engagemang är att bjuda 

in dem till att delta. Traditionellt sett har mottagaren bara tagit del av meddelanden och 

budskap en organisation skickat ut och svarar på en ”call to action” såsom att registrera sig, 

beställa eller köpa något, men nu finns det andra alternativ. Genom att låta mottagaren delta i 

och vara med att skapa innehållet skapas inte bara engagemang, utan företagen får även gratis 

råd till hur de kan bli bättre. På senare tid har interaktiva kampanjer visat sig väldigt effektiva 

och engagerat många.  

 

Ett exempel är Marabous ”Rädda julen” 2009 där företaget hade beslutat att plocka bort en 

pralin från Aladdinasken, och lät svenska folket bestämma vilken. Detta blev populärt och 

spreds snabb, och till slut hade över en halv miljon människor röstat (Holmström & Wikberg, 
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2010, 73f). Ett annat exempel är Burger Kings ”Whopper Sacrifice” som var en Facebook-

applikation där användarna erbjöds en gratis Whopper om de tog bort tio utav sina vänner på 

Facebook. Trots, eller kanske snarare tack vare, sin elaka natur blev även detta väldigt 

populärt och till slut fick de efter meningsskiljaktigheter med Facebook lägga ner 

applikationen efter att hela 233 906 vänner blivit offrade (latimesblogs.latimes.com). 

Interaktivitet behöver dock inte begränsas enbart till stora kampanjer. Starbucks har under 

namnet ”My Starbucks Idea” gått rakt ut och frågat om idéer om hur de kan bli bättre-  

 

” You know better than anyone else what you want from 

Starbucks. So tell us. What's your Starbucks Idea? Revolutionary 

or simple – we want to hear it. Share your ideas, tell us what you 

think of other people's ideas and join the discussion. We're here, 

and we're ready to make ideas happen. Let's get started” 

(starbucks.com).  

 

Detta går även att applicera på kommunikationen på Facebook och skulle förutom att skapa 

engagemang även ge värdefulla förslag på hur verksamheten kan förbättras.  

 

4.3 Thought Leadership Content 

Innan Internet slog igenom fanns det i stort sett bara tre sätt för företag, organisationer och 

varumärken att uppmärksammas: köpa reklamplats, övertyga traditionell media att skriva om 

dig eller ha en säljstab som informerar en potentiell kund i taget. Internet i allmänhet och 

sociala medier i synnerhet har ändrat reglerna och erbjuder nya verktyg, och företag behöver 

inte längre köpa, be eller tvinga sig fram. Vägen till framgång ligger istället i att på webben 

publicera intressant innehåll som användarna vill konsumera och på så sätt skapa mer 

personliga relationer (Scott, 2010, xxi). ”Instead of deploying huge budgets for dumbed-down 

TV commercials that purport to speak to the masses and therefore appeal to nobody, we need 

to think about the information that our niche audiences want to hear” (Scott, 2010: 29). Han 

menar att innehållet bör utformas efter målgruppen genom att identifiera deras problem, 

frågor eller behov och sedan försöka möta dessa. Många organisationer fokuserar endast på 

att försöka sprida så mycket information som möjligt om organisationen i sig eller om dess 

produkter, men det är egentligen inte det besökaren vill ha. Användaren besöker en hemsida, 

eller i vårt fall är följare till en Facebooksida, utav en anledning och det är denna som måste 



  
 

            25 (66) 
 

tillgodoses. Det är genom att erbjuda lösningar och svar på detta som relationer byggs, vilka 

senare kan leda till ett köp eller annan önskad handling (Scott, 2010: 30f). Det är detta som är 

kärnan i Scotts begrepp Thought Leadership Content- sätt alltid kunden i centrum, inte dig 

själv eller dina produkter. Information om det sistnämnda går att finna på andra sätt, 

exempelvis på hemsidan, så använd istället Facebook för relationsbygget. Han går till och 

med så långt att företag inte behöver, eller ens ska, nämna sitt eget namn i det de publicerar. 

Detta kan för de flesta verka konstigt och är oortodoxt, men ett exempel förklarar hur detta 

kan gå till. En lokal cateringfirma kan på sin sida ha innehåll såsom ”Planera den perfekta 

bröllopsmottagningen” eller ”Så lyckas du med din middagsbjudning” och på så sätt lär de 

sina följare om något de tycker om och löser ett problem, men de försöker inte sälja sina 

tjänster direkt. På så vis skapas en relation och de som tagit del utav detta är mer benägna att 

anlita firman när den tiden kommer (Scott, 2010: 142). Detta får medhåll från Carlsson (2010: 

102) som skriver att sociala medier inte är en annonsplats, utan innehållet bör anpassas efter 

de tilltänkta användarna. Skriv inte direkt om företaget eller produkterna, ”Fokusera istället på 

att lösa kundernas problem, inspirera, besvara frågor och kom med förslag. På så sätt kan ni 

visa att företaget är kunnigt och pålitligt- och värt att göra affärer med” (ibid.).   

 

4.4 Push och pull 

Att inte direkt marknadsföra företag och produkter, utan lösa problem kan i 

marknadsföringstermer liknas vid en Pull-strategi, vars motsats är Push-strategi. Push-

strategin innebär kortfattat att försöka sälja produkter genom att ”påtvinga” dem på sin 

målgrupp. Detta innebär ofta erbjudanden, rabatter eller liknande som företagen hoppas ska 

locka målgruppen till konsumtion. I en marknadsföringskontext innebär Push egentligen ofta 

att en producent ”pushar” en produkt till en återförsäljare som i sin tur ”pushar” mot tänkta 

konsumenter (Armstrong & Kotler, 2010: 418f). 

 

Pull-strategin innebär istället att producenten inte riktar sig till återförsäljarna, utan vill skapa 

en efterfrågan eller ett behov direkt hos målgruppen. Dessa väljer sen aktivt att leta upp sätt 

att tillfredsställa detta på hos återförsäljaren som i sin tur efterfrågar produkten hos 

producenten (Ibid.). Pull är att föredra framför Push i ett socialt medie såsom Facebook då 

det, som sagt, främst lämpar sig för relationsbyggande. Företagen bör sträva efter att få 

målgruppen till att självmant vilja kommunicera med dig, med utgångspunkten att det är först 



  
 

            26 (66) 
 

i förlängningen, efter att en relation har etablerats, som en mottagare blir konsument 

(Holmström & Wikberg, 2010: 70).  

 

I vårt fall är resebolagen både producenter och återförsäljare, men tankegången kan ändå 

appliceras på skillnaden i hur de kan kommunicera. Push-strategin kan till exempel vara 

erbjudanden och nedsatta priser på resor, medan Pull-strategin kan tänkas innebära försök att 

skapa en efterfrågan på resor generellt.  

 

4.5 Viral spridning  

Word of Mouth och Buzz Marketing är inga nyheter i PR- och marknadsföringsbranschen och 

är något alla företag vill skapa. Internet och sociala medier har skapat större möjligheter för 

detta och nu talas det ofta om fenomen som viral spridning och det mer online-anpassade 

uttrycket för Word of Mouth- Word of Mouse. Det handlar om att skapa något så intressant att 

människor, på eget initiativ, vill sprida det vidare till vänner och bekanta och på så sätt få dem 

att arbeta som ambassadörer åt ens varumärke, organisation eller produkt (Carlsson, 

2010:38f). Vi bryr oss mer om och litar mer på de vi tycker om och som är oss nära, och för 

att kunna lita på någon fullt ut så vill vi veta att de inte får betalt för vad de säger (Holmström 

& Wikberg, 2010:35f). Då finns det mycket att vinna på att få bekanta att sprida innehåll till 

varandra då det inte ses som reklam, utan snarare en intressant företeelse, och möter mindre 

skepsis.  

 

Att få till stånd en viral spridningseffekt där användare delar med sig av innehåll är 

naturligtvis ingen exakt vetenskap och vad som lyckas och inte kan tyckas nyckfullt. Det finns 

dock en del saker att tänka på vad gäller innehållet i sig för att i alla fall skapa förutsättningar 

och på så sätt öka chansen för att exempelvis en video kommer spridas.  

Utgångspunkten bör vara att ingen bryr sig om ett företags produkter. Även om det kan gå 

emot tidigare praxis så handlar det här mer om att skapa något som andra kommer att prata 

om. Det kan vara något som löser ett problem, är roligt, intressant eller chockerande- något 

oväntat och som berör. När något är värt att dela så kommer människor också göra det, och 

när det väl fått ett genomslag så kommer de även bli intresserade av företaget som ligger 

bakom det och dess produkter. Sändaren bör även göra innehållet gratis och undvika att kräva 

registrering, krav på mjukvara eller liknande och på alla sätt göra det så enkelt som möjligt att 

sprida. Naturligtvis ska det även vara möjligt att kommentera innehållet, så att företagen kan 
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få kontakt med de som tar del utav det. Om något har tagit fart och spridits bör de även ”ge 

elden syre” genom att på något sätt följa upp den genom ett nytt inlägg med liknande tema 

eller en titt bakom kulisserna (Scott, 2010: 98: Carlsson, 2010:44). 

 

I sociala medier och Facebook finns en oerhörd mängd information och det är mycket som 

förbises och försvinner i detta informationsbrus. Holmström och Wikberg (2010: 72) föreslår 

fyra punkter att ta hänsyn till för att just ditt innehåll ska uppmärksammas och prioriteras. 

Punkterna sammanfattar mycket utav det som nämnts ovan och består utav relevans, värde, 

tidpunkt och viral effekt. Allt som du delar med dig utav ska vara relevant för målgruppen, 

inte bara för dig själv, och ska helst ge mottagaren en ny insikt, känsla eller kunskap- helt 

enkelt ge ett värde. Det gäller också att publicera vid rätt tidpunkt, och det går att tjäna 

mycket på att vara snabb att knyta sitt budskap till en aktuell händelse eller fenomen. Om 

kombinationen utav relevans, värde och tidpunkt ger en tillräckligt stor upplevelse så är 

chanserna goda för en viral effekt, då det bedöms som värt att sprida vidare (Ibid.). 

 

4.6 Facebookinlägget 

Ovan har vi nämnt sådant organisationer bör tänka på när de publicerar sitt innehåll, men det 

finns även fler Facebook-specifika råd att beakta som alla organisationer kan använda sig utav 

för att öka chanserna för gillningar och kommentarer.  

 I sin kommunikation på nätet bör de alltid sträva efter att tala med sin målgrupp på ett 

ärligt och okonstlat sätt, kort och gott på ett språk som de förstår. De bör alltså tänka 

på att undvika facktermer, men även jargong såsom ”banbrytande”, ”nästa 

generations” eller ”världsklass” som snabbt blir urvattnat och intetsägande (Scott, 

2010:156f). 

 Ett inlägg på Facebook får innehålla maximalt 420 tecken, men för bästa resultat bör 

de använda betydligt färre än så. I det informationsöverflöd som råder i en följares 

nyhetsflöde kan långa uppdateringar verka avskräckande, och det gäller att uttrycka 

sig så kort och kärnfullt som möjligt. Uppdateringar som är 80 tecken eller kortare är 

mer troliga att generera gillningar och kommentarer (buddymedia.com). 

 URL-förkortningar som gör att man kan undvika att skriva ut hela webbadressen är 

praktiskt ifall sändaren inte vill ta upp onödig plats, men undersökningar visar att 

många användare förhåller sig skeptiskt till dem. Det är hela tre gånger fler som 
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interagerar med en uppdatering om hela URL „en, eller webbadressen, är utskriven. 

Troligtvis är detta på grund utav att de hela adresserna delvis avslöjar vart användaren 

kommer om den klickar, men det gör inte förkortningarna vilket kan göra att en 

användare helt enkelt inte litar på dem. (Ibid.) 

 De bör även tänka på att göra sina uppdateringar när följarna är som mest aktiva på 

Facebook för att vara så högt upp som möjligt i nyhetsflödet och på så sätt få mer 

uppmärksamhet. Även om det kan vara bekvämt att publicera under arbetsdagen så är 

det betydligt mer effektivt att göra det utanför kontorstid, exempelvis på morgonen 

eller sen kväll. Företagen bör heller inte glömma att utnyttja helgerna då torsdag till 

söndag generellt är de dagarna med mest aktiva Facebookanvändare. (Ibid.) 

 Vill de att följarna ska interagera med företaget så är det bästa sättet att helt enkelt 

fråga, eller be dem om det. Om de ber dem rakt ut att gilla, kommentera, rösta, berätta, 

dela så ökar chanserna för att de gör det avsevärt. (ibid.) 
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KAPITEL 5. RESULTAT 

 

Detta kapitel kommer att ta upp det empiriska material vi samlat in genom vår kvantitativa 

innehållsanalys av det tre företagens Facebookloggar. Vi kommer även att relatera våra 

intervjusvar till den data vi fått fram. 

 

5.1 När och hur mycket 

 

 

 

 

Figur 5: 1 Totala antalet inlägg, samt det genomsnittliga antalet per dag för respektive företag. 

 

Vi ville först och främst etablera ifall företagen har någon kommunikation på Facebook att 

tala om, ifall de faktiskt publicerade inlägg och hur ofta. Statistiken ovan visar att så är fallet 

och alla tre företag publicerar regelbundet inlägg på sin Facebooksida. Företag B och C har 

nästan exakt ett inlägg per dag i genomsnitt, vilket även stämmer väl överens med de svaren 

vi fick under intervjuerna då båda de företagen uppgav att målet var cirka ett per dag. Efter att 

ha testat sig fram anser de att detta är bäst då de vill synas i följarnas flöde, samtidigt som att 

de inte vill publicera allt för mycket och få budskapen uppfattade som spam, det vill säga 

skräppost. Den ansvariga för företag C påpekade att om de syntes för ofta så fanns det dem 

som tröttnade och valde att ogilla sidan och därmed sluta vara följare. Anmärkningsvärt är att 

företag A publicerar hälften så frekvent med 0,5 per dag eller cirka ett varannan dag. De har 

dock ett mindre uttalat mål med hur många inlägg de vill ha då de istället bara vill ha ut ”ett 

par budskap i veckan” och sätter stor vikt vid att bara publicera ”när man har något bra”. 

  

 Företag A Företag B Företag C 

Antal inlägg 43 103 93 

Antal inlägg/dag 0,48 1,14 1,03 
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5.1.1 Inlägg beroende på veckodag 
 

 

Figur 5: 2 Fördelningen av företagens sammanlagda inlägg över veckodagar (totalt 239 inlägg) 

 

Fördelningen när det gäller vardagarna är jämn samtidigt som antal inlägg som publiceras 

under helgen är betydligt lägre (se figur 5:2). Sett till de enskilda företagen skiljer sig inte 

fördelningen åt varken företagen emellan eller från den sammanlagda (se bilaga 1.1). Att det 

är en så övervägande del utav inläggen som görs på vardagar är troligtvis helt enkelt för att 

det är då de arbetar, och inget utav företagen uppger att man lägger någon större tyngd på 

vilken dag de publicerar. Detta blir intressant när vi tittar på vilka dagar deras följare är som 

mest aktiva. 

 

 

Figur 5: 3 Feedback per veckodag. 
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Sett till genomsnittliga antal kommentarer och gillningar beroende på vilken dag ett inlägg 

publiceras är det lördagen som får betydligt störst andel av både kommentarer och gillningar, 

med ett snitt på ca 80 respektive 25 (se figur 5:3).  Noterbart är även att fredagar är den dagen 

med sämst interaktivitet när det gäller gillningar. 

 

5.1.2 Inlägg beroende på tidpunkt 

Vi noterade i innehållsanalysen även i vilken timme företagen publicerade för att kunna se när 

på dagen de är mest aktiva.  När det gäller tidpunkten för publicering av inlägg har företag B 

och C typvärdet 11.00, företag A har typvärdet 14.00 (se bilaga 1:2) 

 

I diagrammet (se figur 5:4) framgår det att följarna kommenterar och gillar som mest mellan 

klockan 17.00 och 21.00. Det gäller särskilt för det genomsnittliga antalet gillningar som 

fördubblas på kvällstid jämfört med mitt på dagen. Vi kan även se att inläggen främst 

publiceras mitt på dagen och efter klockan 16.00 sjunker antalet märkbart. 

 

Figur 5: 4 Feedback per timme och genomsnittlig publiceringstidpunkt. 

 

Alla tre har resonerat sig fram till, och verkar vara överens om att publicering av inlägg främst 

bör ske vid lunch då många människor är inne på Facebook, men det är trots det inget de 

lägger särskilt stor vikt vid. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A
n

ta
l

Timme

Inlägg

Kommentarer

Gillningar



  
 

            32 (66) 
 

- …Vi vet ju att generellt på Facebook är det mest folk inne runt lunch och på kvällen 

men vi tänker inte jättemycket på det. Har vi något vi vill ska synas eller få mycket 

trafik så brukar vi planera, annars har vi inte någon strategi kring när vi ska posta 

saker (Företag C, 2011-04-27). 

 

Med undantag för företag A som ofta publicerar lite senare på dagen kan vi även se att de till 

stor del följer dessa tankar. Det är dock anmärkningsvärt att det endast är företag B som 

uppger att de även försöker att publicera på kvällar, då detta också är en tid då många inte 

jobbar och chansen är större att de är inloggade på sitt Facebookkonto. 

 

5.2 Typ av kommunikation 

Företagens inlägg har delats in efter tre olika kommunikationstyper, överförande, 

konverserande och konsulterande, vilka definierades i metoden. Tillsammans har de tre 

företagen totalt skapat 239 inlägg där 214 var överförande, 46 var konverserande och 213 var 

konsulterande (se bilaga 1:3). Oftast har det skett en kombination utav överförande och 

konsulterande inlägg. 

 

Figur 5: 5 Feedback beroende på typ av kommunikation. 

 

De inlägg som fått mest respons när det gäller det genomsnittliga antalet kommentarer är de 

konverserande, som har två gånger så många som de överförande och konsulterande. (se figur 

5:5) Det genomsnittliga antal gillningar per inlägg är i stort sett lika för de tre typerna av 

inlägg. 
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När det gäller tonen så framgår det att det totalt sett är väldigt få inlägg som fått ett negativt 

bemötande, och i stort sett inga när det gäller konverserande inlägg (se bilaga 1:4). Det är 

även de konverserande, eller uppmanande, som fått överlägset flest starkt positiva 

kommentarer. Det går även att konstatera att de överförande inläggen har minst andel positiva 

kommentarer och följarna istället oftast förhåller sig neutrala till dessa  

 

5.2.1 Överförande 

Den överförande kommunikationen ser vi som ren information som inte uppmanar, involverar 

eller engagera kunden på något sätt. Den är indelad i två olika typer av kommunikation som 

definierar ifall informationen handlar om företaget och dess förehavanden, eller övriga saker 

som inte handlar om företaget.  

 

Som går att utläsa i bilaga 1:3 så är större delen av alla undersökta inlägg överförande, och i 

figur 5:6 ser vi att alla tre företagens överförande inlägg till stor del handlar om företaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typen av överförande kommunikation har även jämförts med genomsnittliga antalet 

kommentarer och gillningar för att undersöka ifall samband finns (se figur 5:7).  
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Figur 5: 6 Typ av överförande kommunikation uppdelat procentuellt. 
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Figur 5: 7 Feedback beroende på typ av överförande kommunikation. 

 

Jämförelsen visade att det finns en spridning av kommentarer och gillanden som gör att vi inte 

kan dra några slutsatser kring huruvida överförande inlägg bör vara om företaget eller inte för 

att generera kommentarer och gillningar. Inte heller det sammanlagda snittet för de tre 

företagen visar något samband eftersom det genomsnittliga antalet kommentarer är något 

högre när det gäller inlägg om företaget samtidigt som det genomsnittliga antalet gillningar är 

högre när det gäller inlägg om övrigt (se bilaga 1:5). Den överförande kommunikationen är 

enkelriktad och undersökningen visar tydligt att fokus ligger på kommunikation om det egna 

företaget.  

 

Intressant är att intervjusvar från Företag C visar att när det gäller deras inlägg så är det oftast 

enkla saker som kanske inte har så mycket med deras affär att göra, utan mer om relation och 

varumärke, som går bäst och har bäst statistik. Företag C är det företag som har största delen 

inlägg om företaget i undersökningen, och företagets genomsnittskommentarer är likvärdiga 

för båda typerna av inlägg men när det gäller gillningar så ger kommunikation om övriga 

saker mer feedback. Företag C säger även att när det gäller innehållet så har de egentligen inte 

några ramar mer än att de försöker variera det de pratar om under veckorna så att så många 

som möjligt ska känna igen sig och hitta något i det dem säger som följarna gillar. De följer 

även upp och använder det som följarna tycks gilla i inläggen men mixar även med saker de 

själva tycker är viktiga. Företag A tror också på att ha en mix av inlägg och inte bara rena 

säljinlägg, och det speglar sig i att det även är de som har flest övriga inlägg. De har provat 

sig fram för att hitta det de tror intresserar deras kunder mest. De säger även att Facebook, likt 
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deras andra kanaler, alltid ska leda trafik till deras hemsida eftersom det är där de säljer resor.  

Företag B menar att även de försöker variera sina inlägg: 

 

- Jag har testat någon gång att lägga upp en länk till Google Maps, där man kunde 

filma in på Colosseum och gå runt. Så lade jag upp det som en liten kul grej men det 

måste alltid vara relevant för de som är intresserade av resor (Företag B, 2011-05-

29). 

 

När det gäller tonen för överförande inlägg ser vi att de under ”Övrigt” är märkbart mer 

positivt bemötta jämfört med inlägg som handlar om företaget. Intressant är även att inga utav 

de övriga inläggen blev bemötta med en negativ ton (se bilaga 1:6) 

 

5.2.2 Konverserande 

Den konverserande kommunikationen är indelad efter vilken typ av inlägg som används för 

att inleda en konversation med användaren. ”Omröstning/Fråga”-inlägg innehåller en fråga till 

användarna eller en uppmaning att vara med i någon slags omröstning. ”Dela med sig”-inlägg 

innehåller en uppmaning från företaget att användaren ska dela med sig genom att skapa 

någon form av innehåll. ”Tävling”-inlägg innehåller en beskrivning eller uppmaning till 

medverkan i en aktivitet oftast innebärande en fördel eller ersättning av något slag. 
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Figur 5: 8 Typ av konverserande kommunikation uppdelat procentuellt 
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Som tidigare nämnts så är det överlag en liten del utav de inlägg som publicerats som är 

konverserande. Det som går att säga när det gäller användningen av konverserande inlägg är 

att företagen främst använder sig utav tävlingar och omröstningar eller frågor. Inlägg som 

uppmanar följarna att dela med sig försummas till stor del av företag A och C samtidigt som 

företag B har en fullständigt jämn fördelning av sina konverserande inlägg (se figur 5:8). 

 

Typen av konverserande kommunikation har även jämförts med genomsnittliga antalet 

kommentarer och gillningar (se figur 5:9). 

 

Figur 5: 9 Feedback beroende på typ av konverserande kommunikation. 

 

Inlägg som innehåller uppmaningar att dela med sig har en jämförelsevis större andel 

kommentarer och gillningar, trots att den typen inlägg förkommer minst. Som nämnts tidigare 

så har konverserande inlägg generellt ett betydligt högre genomsnitt när det gäller 

kommentarer från följare. Snittet på den konverserande kommunikationen är högst främst 

tack vare dela med sig- inläggen, vilket troligtvis beror på att dessa inlägg aktivt uppmanar 

följare att skriva kommentarer och därför borde genomsnittet bli högre.  

 

Företag C uppger att de lyssnar mycket på sina följare. De ställer frågor kring vad de gillar, 

exempelvis har de frågat vilken av sidans profilbilder som borde användas, en ganska 

oansenlig fråga enligt de själva men som fick mycket gensvar. Företag C påpekar även att 

följarnas åsikt väger tungt, och de använder Facebook mycket på grund av att ta del utav 
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följarnas åsikter. Företaget ställer även, i jämförelse med de två andra företagen, många frågor 

i sin logg (se figur 5:8). 

 

Företag B uppger att de försöker skapa inlägg som leder till att följare klickar på gillaknappen 

eller kommenterar, att de engagerar sig på ett eller annat sätt. När de skriver sina inlägg så 

försöker de så långt det går göra det till en fråga och uppmana att kommentera ”men i många 

fall är det information rakt upp och ner och då är det i många fall inte så mycket man kan 

göra”. 

 

Företag A påpekar att det skapar stor debatt om de låter följarna dela med sig av sina åsikter 

och tankar, exempelvis hade de länkat till en debattartikel skriven av företagets 

informationschef, vilket gav ett stort gensvar och spännande möjligheter för följarna att 

diskutera och debattera sinsemellan. Dock har företag A få inlägg där de uppmanar följare att 

svara på frågor eller dela med sig. 

 

Som vi tidigare fastslagit så har konverserande inlägg en liten andel negativ feedback. Den 

allra högsta andelen positiv feedback inom de konverserande inläggen får inlägg där följarna 

uppmanas att delta i en omröstning eller svara på frågor från företaget (se bilaga 1:7) 

 

5.2.3 Konsulterande 

De konsulterande inläggen är de inlägg som innehåller en eller flera typer av multimedia, 

vilka ofta är i kombination med överförande eller konverserande inlägg. I vår undersökning 

har vi delat upp multimedia i bild, video, ljud, hypertext (länk) och applikation. 
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Figur 5: 10 Användning av multimedia i inlägg fördelat på de tre företagen. 

 

Alla tre företagen använder sig främst utav bilder och hypertext. Företag C är mest aktivt när 

det gäller användning av multimedia, främst när det gäller bilder men är också mer villigt att 

prova på mindre vanliga typer av multimedia, såsom video och applikation. Anmärkningsvärt 

är att ljud, en variabel som fanns med i undersökningen, överhuvudtaget inte används. Inte 

heller är video eller applikationer utgör någon större del utav företagens inlägg (se figur 5:10). 

 

Typen av konsulterande kommunikation har även jämförts med genomsnittliga antalet 

kommentarer och gillningar (se figur 5:11). 

 

Figur 5: 11 Feedback beroende på typ av konsulterande kommunikation. 
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Att använda sig utav en bild i inlägget leder jämförelsevis till ett högre antal kommentarer och 

gillningar än för konsulterande inlägg i genomsnitt (se figur 5:5), detta gäller för alla tre 

företagen. Användning av hypertext, alltså hänvisning till andra webbsidor, ligger i linje med 

genomsnittet. Eftersom de tre företagen inte använt sig av video och applikationer i någon 

större utsträckning är det svårt dra några generaliseringar kring deras effektivitet, även om 

video visat sig populärt hos företag C:s målgrupp.  

 

Företag A framhåller att inlägg med resemålstips som innehåller fina bilder ger mycket 

feedback, i och med att många klickar och kanske gillar eller kommenterar. Dessutom ger 

användning av bilder en högre andel positiv feedback jämfört med andra typer av multimedia 

(se bilaga 1:8). 

 

Företag B menar att de försöker i princip alltid använda bilder eller länkar för då funkar per 

automatik delningsfunktionen som de anser är bra eftersom de vill att så många som möjligt 

ska dela. De använder gärna bilder för att inspirera följarna och försöker variera sina inlägg i 

den mån det går. De använder även applikationer för att engagera följarna genom exempelvis 

rimtävlingar eller ge dem möjlighet att skapa egna reklamfilmer. 

 

5.3 Bemötande 

Företags Facebookkommunikation utgörs inte endast utav de egna inläggen, utan en stor del 

är även bemötandet utav andras. Facebookanvändare är aktiva och frågar, diskuterar och delar 

med sig, och det har de även gjort på företagsloggarna vi undersökt. Vi har valt att undersöka 

de användargenererade inläggen genom att dela in dem i frågor, kritik och övrigt (sådant som 

inte kan klassas som fråga eller kritik) och har tittat på om och hur ofta företagen har besvarat 

de respektive inläggen. Överlag är svarsfrekvensen från samtliga företag väldigt hög, med 

siffror runt eller över 90 % (se bilaga 1:9).  

 

Svarsfrekvensen är särskilt hög när det gäller att svara på och bemöta kritik, vilket avslöjar att 

företagen prioriterar detta. Intervjuerna avslöjade också att företagen är restriktiva med att 

censurera sin logg och ta bort inlägg, såvida de inte är stötande, påhopp, reklam eller 

liknande. Alla uppger även att de försöker tänka på att vara transparanta, och erkänna 

eventuella brister. De försöker i de fallen förklara varför det kan ha blivit så och fokuserar på 
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att göra kunden nöjd snarare än att försöka dölja felen. Citatet nedan är signifikativt för 

företagens tankegångar. 

 

- Skulle kännas jättekonstigt att ta bort kritik. Skulle kännas som att vi mörkar saker, vi 

finns ju i de här kanalerna för att vi vill vara transparenta och visa upp både bra och 

dåliga saker. Det känns mer reko och mer trovärdigt att vara ärlig och rak och när 

det dyker upp problem så svarar man och styr upp och försöker ordna till istället. 

Lyckas att vända en missnöjd kund offentligt på Facebook så får man mycket mer 

igen. Det är inte aktuellt överhuvudtaget att ta bort något. Vi svarar på alla frågor 

och klagomål (Företag C, 2011-05-27). 

 

Den goda svarsfrekvensen överlag kan härledas till att samtliga företag även har riktlinjer för 

att besvara frågor, och både företag A och C har som uttalat mål att bemöta frågor inom en 

timme medan B har som mål att svara ”så fort man kan”.  

 

Sett specifikt till företagen är företag A bäst i alla kategorier och är således duktiga på att 

bemöta innehåll på deras logg. Särskilt imponerande är att de har svarat på all kritik som 

uppkommit. En anledning till det goda resultatet är troligtvis att företaget hade minst antal 

inlägg att svara på (se bilaga 1:10).  

 

Intressant är också Företag C:s jämförelsevis låga svarsfrekvens. Det kan dels förklaras utav 

att de hade flest inlägg att bemöta i sin logg, men framförallt genom en uttalad regel. 

 

- Det är också så att vi gärna väntar med att svara om vi ser att det blir en diskussion 

kring användarna, att de själva svarar varandra. Om jag ställer en fråga på vår wall 

som privatperson så litar jag mycket mer på någon annan som varit där än om 

företaget kommer in och säger något (Företag C, 2011-04-27). 

 

5.4 Strategi 

Vi har i vår undersökning huvudsakligen tittat på hur företagen kommunicerar och har 

genomfört intervjuer för att få en uppfattning om hur de tänkt när de kommunicerat. Under 

intervjuerna passade vi även på att fråga om de hade någon uttalad och/eller nedskriven 

strategi för sitt arbete och svaren var något förvånande. Ingen av intervjupersonerna svarar att 
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de har någon sådan strategi, utan de jobbar mer med riktlinjer eller små delmål såsom att ”öka 

antalet gillare” eller ”ge bra information och tips”. 

 

Intervjupersonerna ger liknande svar när de förklarar anledningen till deras närvaro på 

Facebook, som sammanfattas väl i detta citat. 

 

- Först och främst är det en kanal för kundsupport, kundtjänst. Förutom det så är det en 

kanal för marknadsförare för att ge ut nyheter när det händer nått spännande eller för 

specialerbjudanden (Företag B, 2011- 04- 29). 

 

Främst ses mediet som ett verktyg för kundtjänst och support. Det är det den snabba och täta 

kommunikationen som är intressant och möjligheten att snabbt kunna hjälpa sina kunder. 

Företag C uppger att de har hela 15-16 personer som har ett rullande schema och svarar på 

kundernas frågor och vi har tidigare sett att företagen är duktiga på, och prioriterar detta.  

Den andra anledningen är marknadsföringsmöjligheterna mediet erbjuder, som påpekas av 

både företag B och C. Detta syns även i det vi presenterade tidigare, då mycket utav 

kommunikationen utgörs utav överförande inlägg om företaget som kan översättas till 

marknadsföring av sina produkter. 

 

Anledningen till varför företagen är på Facebook kan alltså sammanfattas i att de svarar på de 

frågor och problem som följarna skapar, medan det innehållet företaget själva producerar 

handlar om erbjudanden och nyheter om företaget. 

 

Det är även intressant att företagen i sina intervjusvar uppger att de i sitt 

kommunikationsarbete inte alls utgår från teorier eller forskning i ämnet. Istället har de 

antagit ett något autodidaktiskt förhållningssätt då de uppger att de provar olika inlägg för att 

sedan mäta vad som var bra eller inte genom att titta på statistik, främst vad det gäller 

gillningar och kommentarer. Såhär svarade företag A på frågan om de utgår från teori i sitt 

arbete på Facebook.  

 

- Nej det gör vi faktiskt inte, vi har ju lärt oss under tiden vi varit med och på så vis lärt 

oss hur mycket inlägg och hur vilken mix vi ska ha på dem. Vi har provat oss fram och 

hittat något som funkar bra för oss och som funkar bra för våra kunder. Hade det inte 
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funkat hade man säkert kollat mer på vad andra gör och hur man kan förändra sig 

(Företag A, 2011-04-27). 

 

5.4.1 Målgrupp 

Under intervjuerna ställde vi frågor kring de tre företagens tankar om målgrupper och hur 

deras innehåll på Facebook anpassas efter vilka följare de har. Företag A säger att deras 

målgrupp är de följare de har på Facebook men vill även hitta nya kunder som de kan locka 

med erbjudanden och kampanjer. 

Företag C säger att deras följare på Facebook till stor del faller inom ramen för deras klassiska 

målgrupp, alltså kvinnor mellan 29-49 år. Företag B säger att deras målgrupp är alla som 

gillar företaget och resor. 

Det enda utav företagen som tagit fram exempel på den typiska facebookanvändaren är 

företag B, som likt Företag C riktar in sig mot kvinnor mellan 35-44 år.  

När det gäller anpassning efter målgruppen så är det endast företag C som uttalat försöker 

erbjuda innehåll som deras följare efterfrågar. Företag B och C utgår ifrån vad de tror väcker 

intresse och gillas av deras följare, och väljer innehåll därefter. Företag B påpekar att eftersom 

majoriteten av deras följare är kvinnor så utformas innehållet med det i åtanke. 

 

5.5 Facebookinlägget 

Nedan presenteras empirin för företagens utformning utav sina Facebookinlägg. 

 

5.5.1 Längd 

Företag B och C påpekar att det är viktigt att ta ner längden på meddelandet som följarna ska 

ta del av, att vara kortfattad och konkret i det som skrivs och försöka skriva så att det inte 

uppstår några missuppfattningar. De menar också att de måste få med budskapet på de få 

raderna de skriver och samtidigt skriva på ett spännande och trevligt sätt. 

 

5.5.2 Typ av hypertext 

En övervägande del utav alla av företagens publicerade inlägg innehåller någon form utav 

länk. Intressant är att företag A använder sig endast utav helt synliga länkar, det vill säga att 

de är fullt utskrivna och det går att se vart länken leder. Företag B och C använde sådana 

länkar endast vid cirka en fjärdedel respektive en femtedel av tillfällena (se bilaga 1:11). 
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5.6 Viral spridning 

Företag C säger att de försöker underlätta viral spridning till viss del. Det är en del av arbetet 

som är under utveckling eftersom mycket av materialet de använder hämtas från deras 

hemsida, vilket upplevs som en begränsning. De försöker även se till att delningsfunktionen 

finns och att de jobbar mycket med att synas i användarnas flöden. 

Företag B har länkar till Facebook på sin hemsida och har använt sig av applikationer som 

låter följarna skapa egna reklamfilmer och vara med i tävlingar. Företag A tänker inte alls på 

viral spridning eftersom de inte sett det som något problem. 
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KAPITEL 6. ANALYS 

 
Detta kapitel kommer presentera vår analys av teori och empiri. De olika delarna kommer att 

jämföras samt ställas mot varandra, gällande både skillnader och likheter. 

 
 

6.1 Dialog på webben 

Vi kan, efter att ha analyserat de tre företagens Facebooksidor, konstatera att de är flitiga med 

att skapa och publicera innehåll. Även om inte alla publicerar lika ofta så har de därigenom 

lagt en grund för företaget att inleda en konversation med sina följare. Det kan tyckas 

självklart, men ska de ha en sida på Facebook så är det viktigt att de även är närvarande så 

som Kent och Taylor (1998) förespråkar. Skapas inget innehåll finns det heller inget för 

följarna att interagera med. Vi delar även företagens uppfattning om att inte heller vara allt för 

aktiva och synas mer än ca en gång om dagen då de genom att vara ständigt närvarande i 

följarnas nyhetsflöde riskerar att bli ett störningsmoment. Att företag C dessutom upplevt att 

följare valt att lämna sidan styrker ytterligare detta påstående, även om vi inte hittat något 

belägg för det i den befintliga teorin. 

 

Samtliga företag har visat sig vara väldigt duktiga på att svara på det som följare publicerar, 

särskilt på kritik. Detta grundar sig i det fokus företagen läggar på sidan som kundtjänst som 

tidigare nämnts och är även helt i linje med vad som föreslås utav teorin. Om svar på en direkt 

fråga uteblir riskerar de att hela organisationen uppfattas som att den inte bryr sig och inte 

anstränger sig för att erbjuda den hjälpen som behövs. Sett till svarsfrekvensen i 

undersökningen har de undvikit detta och följarna bör således uppfatta företagen som 

närvarande och känna sig tillfreds.  

 

Det är dock genomgående färre svar på innehållet som kategoriserats som ”övrigt” och som 

inte utgör en direkt fråga eller kritik, och även om det inte är något som direkt kräver ett svar 

kan företagen enligt teorin tjäna på att bemöta även dessa inlägg. Om någon lägger upp en 

bild eller skriver ett kort inlägg om hur skönt det ska bli att snart åka på semester erbjuder det 

stora möjligheter att för att skapa eller förstärka relationen som Scott (2010) talar om och som 

han anser att närvaron på Facebook bör handla om. Följaren har skapat inlägget i just 

företagets logg utav en anledning och bara genom att snabbt kommentera eller gilla visar 

företaget att de noterat och uppskattat inlägget.  
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Samma tankegång kan även användas vid analys av företag C:s beslut att inte svara på inlägg 

som besvaras av andra användare. Även om tanken att svar från andra är mer 

förtroendeingivande så går de miste om ett tillfälle att förbättra relationen. 

 

Företagens policy om censur är helt i linje med vad som föreslås av litteraturen. Företagen 

menar att bortse från eller censurera kritik skulle ge sken utav att de försöker dölja något, och 

de väljer hellre att bemöta denna för att kunna vända en missnöjd kund. De uppger även att de 

är ärliga, öppna och villiga att erkänna misstag. Sammantaget tillåts alltså följarna, som 

Holmström och Wikberg (2010) skriver om, att prata om och engagera sig i företagen. Genom 

att göra detta undviks även den potentiella faran i dålig ”Word-of Mouse”.  

 

6.2 Konversation skapar relation 

I vår undersökning har vi tydligt sett att användningen av konverserande inlägg, alltså inlägg 

som uppmanar följarna till att dela med sig eller interagera med företaget på något sätt, inte 

används i någon större utsträckning. Om företagen är måna om att skapa en interaktion med 

sina följare så hjälper det att använda sig av konverserande inlägg och enligt teorin är det 

bästa sättet att skapa interaktion att helt enkelt fråga eller be följarna om deras åsikter och 

tankar. I vår undersökning kom vi fram till det teorin säger, att om företagen tydligt ber rakt ut 

om feedback genom att be följarna att dela med sig, tävla eller svara på frågor, så ökar 

chanserna att det kommenteras och gillas. De konverserande inläggen hade en betydligt högre 

andel genomsnittliga kommentarer per inlägg jämfört med de överförande inläggen, och tonen 

i de kommentarer som tillhörde inläggen var betydligt mer positiv jämfört med de 

överförande. 

Trots att antalet konverserande inlägg är så lågt så verkar det som att det för företagen är 

viktigt att engagera kunderna. Till exempel så säger företag C att de lyssnar mycket på vad 

deras följare säger, att deras åsikt väger tungt och även att Facebook till stor del används på 

grund av att ta del av följarnas åsikter. Dock är det endast 12 % (se bilaga 1:12) av deras 

inlägg som uppmanar följarna att dela med sig eller ge synpunkter. De tar upp som exempel 

att de en gång frågade följarna vilken profilbild deras sida borde ha, en ganska oansenlig fråga 

enligt företaget själv men som fick mycket gensvar. Företag B säger att de vill skapa inlägg 

som leder till att följare kommenterar eller trycker på gilla knappen och företag A påpekar att 

det skapar stor debatt om de låter följarna dela med sig av åsikter och tankar. Alla tre 

företagen håller alltså med om att deras konverserande inlägg fungerar och är viktiga för att få 
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den responsen de är ute efter, trots att användandet av den typen av inlägg är låg och anses, 

som företag C uttryckte det, oansenliga. Det är dock viktigt att använda dessa typer av inlägg 

eftersom de generellt sett skapar en hög interaktion med följarna vilket i sin tur stärker 

relationen. Med tanke på de möjligheter som finns på Facebook är det anmärkningsvärt att 

företagen använder sig så pass lite av de funktioner som erbjuds. För att kunna skapa en stark 

relation med sina kunder är det i dagens läge viktigt att skapa engagemang och Facebook 

erbjuder en rad möjligheter för att bjuda in följare och låta dem delta.  Exempelvis är 

applikationer en bra möjlighet till att skapa deltagande, vilket egentligen bara företag C 

anammat i och med deras 6 applikationsinlägg.  

Företag B säger att det i inläggen ofta är information rakt upp och ner och att det då inte finns 

så mycket att göra, dock är det möjligt att få ut sitt budskap och samtidigt få folk att engagera 

sig. Majoriteten av företagens inlägg utformas fortfarande efter det traditionella synsättet att 

företagens relation till kunden baseras på de meddelanden och budskap som företaget skickar 

ut, utan att företagen öppet frågar efter respons.  

 

6.3 Ingen bryr sig om dina produkter 

Under följande rubrik analyseras empirin utifrån Thought Leadership Content samt Pull-

strategin, vilka framhåller vikten utav att inte sätta företaget och dess produkter i centrum vid 

kommunikation. 

 

6.3.1 Thought Leadership Content  

När det gäller själva innehållet i de inläggen som företagen publicerar så skiljer sig dem, och 

tankegångarna bakom dem, ganska radikalt från vad som föreslås av teorin.  

Scott (2010) menar att många företag idag lockas till att sprida så mycket information som 

möjligt om företaget och dess produkter, men det är inte det följaren vill ha. Sett till den stora 

koncentrationen på överförande inlägg om företaget (se bilaga 1.3 och figur 5:6) som 

presenterats i denna uppsats står det dock klart att samtliga företag agerar tvärtemot vad som 

är rekommenderat då kommunikationen till största del består av erbjudanden eller rak 

information om företaget. Det föreslås i teorin istället att de bör utgå från följarna och anpassa 

innehållet efter dem och deras problem, behov eller frågor. Första steget är således att förstå 

och kunna sin målgrupp, men det som framgått i intervjuerna är att byråerna inte gjort någon 

detaljerad målgruppsanalys för följarna på Facebook. Företag B och C uppger dock att 

målgruppen främst är kvinnor mellan ca 30-50 år och företag C poängterar även att 

målgruppen är de som gillar resor. Det är alltså enligt Scott dessa de bör anpassa sin 
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kommunikation till för att i första läget skapa en relation snarare än att sälja resor. Ger 

företagen dem vad de behöver så uppfattas de som kunniga, pålitliga och värda att göra 

affärer med. Vi såg tidigare i exemplet om cateringfirman hur de då kan tänka, men vi kan 

även hitta ett bra exempel i när företag B lade upp en länk till Google Maps så att följarna 

kunde gå in och virtuellt gå runt på Colosseum.  

 

Carlsson (2010) skriver att sociala medier inte är en annonsplats, men data från den 

kvantitativa analysen och intervjuerna gör gällande att företagen ser Facebook som just en 

sådan. Medan Scott (2010) hävdar att sändaren i sin kommunikation inte ens behöver nämna 

företaget i det den publicerar tycks resebyråerna resonera tvärtom och vill att företaget ska 

synas så mycket som möjligt och de vill hela tiden driva trafik till sin hemsida genom länkar.  

 

6.3.2 Push och pull  

Enligt Carlsson (2010) ovan bör Facebook inte ses som en annonsplats, men att inte sätta 

organisationen och dess produkter och erbjudanden i centrum kan även ses som en 

marknadsföringsstrategi utifrån Push- och Pull-begreppen.  

 

Medan teorierna fokuserar på att kommunikationen på Facebook bör nyttjas för 

relationsbygge så påpekar Armstrong och Kotler (2010) att samma relationsbyggande 

kommunikation även kan ses ur ett marknadsföringsperspektiv för att sälja produkter. 

Erbjudanden för resor, nyheter om ett visst företags resmål etcetera har varit vanligt i vår 

undersökning och denna kommunikation liknas vid en Push-kommunikation. Den innebär att 

företag försöker locka och påverka någon som från början kan vara ointresserad, exempelvis 

genom att erbjuda billiga resor som de hoppas att någon ska bli lockad utav.   

Pull-strategin innebär att först skapa en efterfrågan och ett behov som mottagarna sedan 

självmant söker sätt att tillfredsställa. det går att dra paralleller till de ovan nämnda teorierna 

om att man bör försöka anpassa innehållet efter målgruppen, och jobbar byråerna efter det så 

jobbar de även med en Pull-strategi. Om resebyrån har lyckats lösa målgruppens problem och 

skapat en relation har den samtidigt byggt upp en efterfrågan som målgruppen vill stilla, och 

då framstår byrån som pålitlig och kunnig och ett naturligt val. Tvinga inte på någon ditt 

budskap, utan försök istället att locka dem. Med andra ord kan företagen med utgångspunkten 

att inte kommunicera direkt om sig själva och sina produkter ha ett effektivt sätt att 

marknadsföra sig på.  
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6.4 När publicerar resebyråerna? 

Vår kvantitativa innehållsanalys kom fram till att alla tre företagen i huvudsak skapar sina 

inlägg under vardagar. Flest inlägg publiceras på fredagar (21 %) vilket ligger i linje med 

Buddy Medias (2011) rapport som säger att företag bör utnyttja helgerna då torsdag till 

söndag generellt är de dagarna med mest aktiva Facebookanvändare. Det går dock inte att dra 

några paralleller mellan teorin och det vi kommit fram till i vår undersökning eftersom det är 

endast lördagen som står ut i vår undersökning i form av respons från följarna, helgens övriga 

dagar är likvärdiga med veckodagarna. Det anmärkningsvärda är att företagen publicerar 

minst frekvent på helgerna trots att det på lördagen som allra flest följare är inne och 

kommenterar och gillar. Att det inte publiceras mycket på helgen antas gå hand i hand med att 

företagen föredrar att publicera på arbetstid, vilket enligt vår undersökning och teorin inte är 

ultimat om företagen eftersträvar så mycket respons som möjligt. 

 

När det gäller tidpunkten för publicering av inlägg är de tre företagen överens om att det 

främst bör ske under arbetstid. Detta trots att Buddy Medias (buddymedia.com) rapport säger 

att även om det kan vara bekvämt att publicera under dagen så är det betydligt mer effektivt 

att göra det utanför kontorstid, exempelvis på morgonen eller sen kväll. Även här påvisar vår 

undersökning att företagen inte publicerar när följarna är som aktivast eftersom följarna 

kommenterar och gillar som mest mellan klockan 17.00 och 21.00. Intressant är att det 

genomsnittliga antalet gillningar fördubblas på kvällstid jämfört med mitt på dagen, vilket 

inget utav företagen verkar ha tagit i beaktning, de säger själva att de vill göra sina 

uppdateringar när följarna är som mest aktiva på Facebook, men uppdaterar nästan 

uteslutande under arbetstid. Två av intervjupersonerna påpekade att det är bra att skapa inlägg 

runt lunch eftersom många följare är online då, dock står det klart att benägenheten att gilla 

och kommentera ökar framåt kvällen. 

 

 

6.5 Facebookinlägget 

Nedan analyseras företagens utformning utav sina Facebookinlägg.  

 

6.5.1 Längd 

Företag B och C understryker att ett inlägg bör vara kort men samtidigt framföra budskapet på 

ett så spännande sätt som möjligt.  Ett Facebookinlägg ska enligt Buddy Medias (2011) 



  
 

            49 (66) 
 

rapport inte vara mer än 80 tecken långt. Det är bäst att hålla det så kort och kärnfullt som 

möjligt, vilket företagen uppenbarligen försöker tänka på. 

 

6.5.2 Typ av hypertext 

När vi undersökte de tre olika företagens användning av hypertext kom vi fram till att den 

skiljer sig på sättet hur själva länktexten ser ut. Att förkorta hypertext och använda en dold 

länk skapar skepticism hos följare. Företag B och C använder sig till stor del utav denna typ 

av länkar trots att det är tre gånger fler följare som interagerar med en uppdatering om hela 

URL „en, eller webbadressen, är utskriven (buddymedia.com). Vart användaren hamnade om 

den klickade på en okänd länk kunde i de flesta fall utläsas om man läste inläggets text men 

detta spelar ingen roll så länge inte webbadressen tydligt visar var användaren hamnar.  

 

6.6 Skapa viral spridning med multimedia 

Inget av företagen tänker i någon stor utsträckning på att inläggen ska spridas viralt. Företag 

C säger sig inte tänka på viral spridning alls eftersom de inte ser sig ha det behovet. 

Tyngdpunkten ligger snarare på att följarna ska ha möjlighet att dela innehållet istället för att 

skapa inlägg som följarna vill sprida vidare. Viral spridning är dock en viktig del i 

kommunikationen på Facebook och företagen får inte underskatta potentialen i att skapa och 

utforma inlägg som användare finner intressanta och som de kan dela sinsemellan, vilket är 

effektivt på så sätt att avsändaren då blir en person och inte ett företag. Vi bryr oss mer om 

och litar mer på de vi tycker om och som är oss nära, och för att kunna lita på någon fullt ut så 

vill vi veta att de inte får betalt för vad de säger (Holmström & Wikberg, 2010). Även om 

företag B och C säger sig tänka på viral spridning så ser vi i vår undersökning att 

användningen av multimedia, vilket är ett bra sätt att skapa viral spridning, är begränsad på så 

sätt att den multimedia som används i stort sett utgörs av bilder och hypertext. Totalt sett är 

det bara 4 inlägg som innehåller video respektive 8 inlägg som innehåller applikationer. De 

exempel som togs upp i teoridelen (Burger King, Aladdin, Starbucks) visar att interaktiva 

kampanjer, ofta initierade med hjälp av applikationer, har visat sig vara väldigt effektiva och 

skapar engagemang. Det är även ett effektivt sätt att informera om sitt företag och produkter 

samtidigt som användare engageras och ger gratis råd för förbättring. 

 

En begränsad användning av multimedia på Facebook sänker möjligheterna till att lyckas med 

viral spridning och att nästan uteslutande använda sig av bilder och hypertext anser vi vara ett 

begränsat utnyttjande med tanke på de möjligheter som Facebook erbjuder. Precis som 
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Carlsson (2010) säger så kan en bred användning av multimedia förnya sättet som företag 

konverserar med sin omvärld Dock har det visat sig i vår undersökning att det inte lett till 

någon ökad respons från våra undersökta företags följare. De inlägg som innehåller bilder ger 

i genomsnitt en ökad feedback men annan användning av multimedia såsom videoklipp eller 

applikationer har inte gjort inlägg mer populära vid mätning av deras kommentarer och 

gillningar. Det finns alltså inte något uppenbart samband mellan en bred användning av 

multimedia och feedback, eller så är företagens användning utav dessa för låg vilket kan leda 

till att de statistiska bedömningarna i vår undersökning saknar tillräcklig omfattning. 

 

När det gäller bilder och länkar säger teorin att den virala spridningen underlättas om inläggen 

handlar om saker som inte berör företaget eller deras produkter. Dock har vår undersökning 

visat att typen av överförande inlägg inte påverkar antalet kommentarer nämnvärt om en bild 

används, men inlägg med bild får fler gillningar om det inte handlar om företagets produkter 

(se bilaga 1:13).  
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KAPITEL 7. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta kapitel kommer vi att svara på uppsatsens frågeställning och i en slutdiskussion 

resonera kring våra fynd och ge förslag på förbättringar. Kapitlet avslutas med 

rekommendationer till fortsatt forskning.

 

7.1 Hur kommunicerar de utvalda företagen på Facebook?  

Nedan presenterar vi punkter som vi anser svarar på uppsatsens frågeställning- Hur 

kommunicerar de utvalda företagen på Facebook?  

 Ingen detaljerad strategi. Företagen har inget nedskrivet tillvägagångssätt för hur 

kommunikationen ska skötas, utan provar sig fram och ser vad som fungerar och får 

mycket feedback.  

 Ingen målgruppsanalys. Inget utav företagen i vår undersökning har gjort en 

målgruppsanalys specifikt för Facebook. Målgruppen är därför något oklar och 

generell och de utgår i de flesta från att den är den samma som företagets i övrigt. 

 Resebyråerna är närvarande. Samtliga företag är duktiga på att publicera och har 

kommit fram till att cirka ett inlägg om dagen är den optimala frekvensen. De 

publicerar för att ständigt vara närvarande hos följarna och skapar förutsättningar för 

dialog och interaktivitet. 

 Kommunikationen är fokuserad på företaget. Det faktum att flertalet inlägg är av 

rent informativ karaktär om företaget avslöjar att de har en tendens att sätta sig själva i 

centrum i sin kommunikation. Detta stöds även utav intervjusvaren som gör gällande 

att de ser Facebook som en marknadsföringskanal för företaget. 

 Konverserande inlägg få. Det framkom i undersökningen att företagen har väldigt få 

konverserande inlägg som direkt uppmanar till interaktion, undersökningen visar dock 

att det är dessa som får mest positiv respons. 

 Hög svarsfrekvens. Företagen är generellt sett duktiga på att svara på allt 

användargenererat innehåll som kommer in på Facebooksidan. Då kundtjänst är en 

central del i samtliga företagens närvaro är frekvensen speciellt hög för frågor och 

kritik till och mot företaget. 
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 Anpassar kommunikationen efter Facebook. Även om vi i uppsatsen påpekat saker 

som kan bli bättre, så framgår det att byråerna tänker på att anpassa formen på det man 

publicerar till Facebook. De försöker hålla nere längden, skriva spännande och 

innehållsrikt, publicera vid rätt tid etcetera. 

 

7.2 Slutdiskussion 

Den mest anmärkningsvärda upptäckten i vår undersökning är företagens avsaknad av 

nerskrivna och detaljerade strategier för sin kommunikation på Facebook. Detta tycker vi är 

något märkligt då andra kommunikationsinsatser företagen har troligtvis föregås utav noga 

och genomtänkta mål och strategier för att nå dem. Detta kan vara ett tecken på att detta 

fortfarande är ett nytt fenomen för företagen och de har ännu inte utvecklat och kommit fram 

till ett bästa arbetssätt. En annan förklaring kan tänkas vara att de ansvariga inte har en 

renodlad kommunikationsbakgrund, utan kommer från marknadsföring och sälj på webben, 

samt turismutbildning och de har istället skaffat sig erfarenhet och kunskap genom att arbeta. 

De ansvarigas bakgrund anser vi avslöjar en hel del om vad företagen vill göra med 

Facebook. Vi menar att de noga bör tänka igenom och alternativt revidera varför de finns där 

och vad de vill ha ut utav sin närvaro. Detta därför att vi, med utgångspunkt i bland andra 

Scotts (2010), Carlssons (2010), och Holmström och Wikbergs (2010) resonemang, menar att 

mediet har större potential än att bara fungera som en ny kanal att föra ut samma innehåll som 

i andra medier. Istället bör företagen behandla det som något nytt. Facebook är Facebook, och 

inte TV, radio, tidningar eller något annat och det kan de tjäna mycket på att anamma och 

anpassa sig efter.  

Samma författare som nämnts ovan poängterar även att anledningen till att finnas på 

Facebook är att skapa en relation med sina följare. En viktig del i att skapa en relation är att 

skapa en god förståelse för målgruppen, något vi upplever saknas. Med undantag för företag 

B har företagen samma målgrupp som för hela företaget, oavsett om det är dem som är på 

Facebook eller ej, eller helt enkelt ”de som är på Facebook” vilket egentligen inte säger 

någonting om användaren i sig. 

Undersökningen visar att företagen har svårt att inte sätta sig själva i centrum när det gäller 

kommunikationen. Det är inbyggt i mediets struktur att det alltid är dem som står som 

avsändare för det som publiceras, men det innebär inte att det behöver vara kring dem som 

innehållet kretsar. Vi anser dock att det inte är fel att även ha information om företaget, 
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erbjudanden, etcetera men den sortens kommunikation bör inte ha en så framträdande roll. 

Det måste alltid finnas ett intressant innehåll för att bibehålla trafik som kan användas för att 

skapa relationer, och då tjänar de på att ha annat innehåll och utgå från vad det är som 

verkligen intresserar kunderna. Vi anser att om man är en följare till ett företag så är man 

självklart intresserad av själva företaget och vad de har att säga. Men det är inte information 

om företaget i sig som i första hand ligger bakom anledningen till att någon blev en följare. 

Det är egentligen resor i allmänhet de är intresserade utav långt innan de har någonting med 

byrån att göra, och det är detta byråerna bör fokusera på i sin kommunikation. Vi anser därför, 

utifrån ett teoretiskt förhållningssätt och Scotts (2010) ”Thought Content Leadership”, att de 

bör göra sin sida mer till en sida för folk som älskar resor än en företagssida och som handlar 

om resor (naturligtvis gärna dem som finns i utbudet) och inte om ett företag. Skapa innehåll 

som exempelvis kan hjälpa människor som är rädda för att flyga, länka till väderleksrapporter, 

berätta om kul och udda saker om resmål (utan att nödvändigtvis säga att de själv flyger dit). 

Ett bra exempel är när företag B lade upp en länk till Colosseum i Rom genom Google Maps 

så att följaren kunde klicka sig runt och titta. Där utgick de i första hand från att tilltala 

reseintresset hos målgruppen istället för att bara erbjuda en billig resa dit. Detta är ett sätt att 

arbeta med en Pull-strategi genom att skapa en efterfrågan på en resa till Rom som kan leda 

till att följaren köper en sådan resa hos just den byrån. Företagen skulle, om de bedömer att de 

har resurserna för det, även kunna nyttja flera olika specialsidor för exempelvis särskilda 

länder för att kunna skräddarsy innehållet ännu mer till att handla om resor i och till ett 

specifikt land eller område. Vidare bör de ha så pass stor kunskap om sin målgrupp och deras 

behov eller problem som finns, i det här fallet när det gäller resor, så att de kan utnyttja dem 

och specialanpassa sin kommunikation utifrån det ännu mer. Om målgruppen då är till 

exempel kvinnor mellan 29-49 år kan de ha innehåll som behandlar hur det är att resa med 

barn med tanke på flyg och boende, olika länders matkulturer och speciella rätter, uteliv eller 

shoppingmöjligheter.  

Dessa tankar anser vi går att applicera även på företag utanför studiens ramar då de i sig inte 

är bransch- eller företagsspecifika, även om målgrupperna och deras intressen förstås är det. 

 

Det kan finnas en poäng i att mixa och använda Facebookexklusiva erbjudanden följarna inte 

kan få någon annan stans och på så sätt uppmuntra att bli följare, men det får inte utgöra 

stommen i kommunikationen. Vår undersökning visar visserligen att skillnaden i popularitet 
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när det gäller kommentarer och gillningar, mellan överförande kommunikation om företaget 

och övrigt, inte är så stor som teorin skulle föreslå, vilket visar att det inte alls är ouppskattat. 

Vi är medvetna om att det är ett otraditionellt förhållningssätt att inte sätta företaget i centrum 

och det är förståeligt att företagen har svårt att inte göra det. Likväl är det vår åsikt att det är 

just det som företagen måste göra för att utnyttja sin närvaro på Facebook på bästa sätt. 

Undersökningen har visat att företagen har en välutvecklad kundtjänst, och de gör ett bra 

arbete med att svara på frågor och kritik. Vi vill dock lyfta fram och poängtera att det är 

viktigt att sträva efter att alltid svara eller kommentera. Företagen kan genom att ge någon 

form av respons visa att de sett och uppskattar inlägget och uppfattas då som att de ger ett 

trevligt bemötande och har ansträngt sig, och följaren känner att företaget anser att denne är 

värd företagets uppmärksamhet. Företag C är ett speciellt fall då de har som policy att inte 

svara på inlägg som inte är riktade specifikt till dem eller som besvaras utav andra följare. 

Som tidigare nämnts anser vi att tanken är god, men med utgångspunkt i att kommunikation 

på Facebook handlar om relationsbyggande går de miste om möjligheter till just detta om de 

väljer att vara tysta. Att andra användare svarar hindrar inte företaget från att själva ge tips 

eller råd, och om de inte nödvändigtvis vill svara så kan de alltid skriva en kommentar, 

exempelvis att de är glada att se att den fått så mycket hjälp av andra eller önska lycka till. 

Anledningen är återigen för att visa att de uppmärksammat inlägget och få användaren att 

känna sig sedd och lyssnad på. 

 

Med tanke på att företagen själva säger sig se en ökad interaktivitet och respons när de 

använder sig av konverserande inlägg, vilket vår undersökning kan bekräfta, är det underligt 

att de inte används i en större utsträckning. Då samtliga företag uppger att interaktivitet är 

något de eftersträvar och använder som måttstock för hur väl ett inlägg tas emot, borde de i 

större utsträckning uppmuntra interaktivitet genom att helt enkelt fråga efter den. Det är även 

anmärkningsvärt att företagen själva anser att de ofta ställer frågor till sina följare, när vår 

undersökning visar att det i själva verket inte är så.  

 

Företag B menade att de ibland har information rakt upp och ner som måste ut och att det då 

inte går att göra så mycket mer med det, vilket vi anser är felaktigt. Vi menar att det går att 

göra information mer spännande genom att på något sätt samtidigt uppmuntra följaren till 

konversation, även om det bara är så enkelt som att be följarna om att dela med sig av sina 

synpunkter. På så sätt kan företagets och följarens relation stärkas, då både teorin och 
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resultaten från vår undersökning påvisar att uppmuntran till interaktivitet ökar responsen. 

Dessutom torde just resebranschen vara perfekt för att i stor utsträckning uppmuntra 

användare att dela med sig av erfarenheter och synpunkter från sina resor.  

 

Den virala spridningen var, som vi tog upp i analysen, inte något som företagen tänker särskilt 

på och arbetar aktivt med, vilket vi anser vara anmärkningsvärt. De går då miste om 

möjligheten att göra följare till ambassadörer för företaget och varumärket genom att sprida 

budskapet och på så sätt nå långt fler än vad som annars varit möjligt. Det är väldigt svårt att 

lyckas med, men de bör ändå försöka och genom att tänka på och försöka utnyttja de punkter 

vi nämnde i teorikapitlet kan företagen skapa ett innehåll som följarna bedömer vara värt att 

sprida till andra. 

 

Vi skulle även vilja se att följare uppmuntras till att dela med sig genom en bredare 

användning av multimedia. Vi har tagit upp applikationer som ett utmärkt sätt för at skapa 

viral spridning, vilket företagen borde försöka implementera mer. Tävlingar och andra 

spännande applikationer är mycket attraktiva om de utformas på rätt sätt och har ett relevant 

eller tillräckligt udda och anmärkningsvärt innehåll. Att bifoga länkar eller bilder i inlägg, 

bara för att delningsfunktionen ska fungera, är inte tillräckligt eftersom det måste finnas en 

anledning för följaren att dela innehållet med sina vänner, som exempelvis en tävling. 

 

Intressant är även företagens tänk när det gäller tidpunkter för publicering av inlägg. Det vi 

fick fram i vår undersökning var att företagen inte fokuserar publiceringen av sina inlägg på 

dagar och tider då deras följare kommenterar och gillar som mest. Om det är respons de är ute 

efter kan det vara nyttigt att inte bara se på när det är som mest användare inne på Facebook, 

utan även se vilken dag och vilken tid som de är mest villiga att ge feedback. De bör även se 

över möjligheterna att publicera inlägg utanför vanliga kontorstider då det är då de flesta 

följarna är på Facebook och är som mest aktiva.  

 

Vi vill poängtera att även om vi i denna uppsats har utgått från kommentarer och gillningar 

som måttstock för vilka inlägg som varit framgångsrika, så finns det självklart andra sätt. De 

var för oss det enda tillgängliga sättet att i en kvantitativ innehållsanalys mäta detta, men i en 

kvalitativ undersökning kan forskaren möjligtvis få tillgång till och utnyttja andra data. Vi vill 

även poängtera att även om denna uppsats handlat uteslutande om Facebook och 
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kommunikationen däri så bör den bara utgöra en del utav en organisations PR- och 

marknadsföringsmix. 

 

Avslutningsvis är det författarnas åsikt att många utav de problem eller missade möjligheter 

som presenterats i denna uppsats kan räknas som barnsjukdomar detta nya fenomen 

oundvikligen har. Allt eftersom ny forskning genomförs och företagen skaffar sig ny kunskap 

och erfarenhet kommer företag kunna förbättra kommunikationsarbetet, och det är vår 

förhoppning att vi genom denna uppsats kan medverka till detta. För det är trots allt så, att på 

Facebook är du vad du publicerar. 

 

7.3 Förslag till framtida forskning 

Denna studie är vad vi erfar en av de första i att undersöka hur företag faktiskt kommunicerar, 

och vi anser att forskare bör fortsätta undersöka hur det ser ut i praktiken. Som tidigare 

nämnts har litteraturen främst inriktat sig på att konstatera att sociala medier innebär stora 

möjligheter, och de senaste åren har det även uppkommit en del om vad organisationer bör 

tänka på i sitt arbete däri. Vi har nu alltså undersökt hur kommunikationen ser ut idag och 

tittat på hur arbetet står sig jämfört med den teori och litteratur som vi valt ut. 

Det finns många tänkbara sätt att fortsätta studera Facebookkommunikation i framtiden, 

främst med tanke på att det är så få studier som genomförts i detta ämne. Det vi anser vara 

mest intressant, och som kanske ligger närmast till hands, är att istället för att göra en 

kvantitativ innehållsanalys göra en fallstudie hos en enskild organisation. På så sätt fås en 

fördjupad förståelse om deras strategi och vardagliga arbete med denna kommunikation.  

Det finns även anledning att göra större kvantitativa undersökningar för att se hur företag i 

allmänhet arbetar och kanske kunna dra slutsatser om vad som fungerar och inte. På samma 

sätt hade det varit intressant att anta ett mottagarperspektiv för att försöka kartlägga 

användarbeteenden och – mönster.  
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8.2 Litteratur 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

Carlsson, Lena (2009). Marknadsföring och kommunikation i sociala medier: givande 

dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning :-). Göteborg: Kreafon. 

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Funk, Tom (2009). Web 2.0 and beyond: understanding the new online business models, 

trends, and technologies. Westport, Conn.: Praeger. 

Holmström, Emil & Wikberg, Erik (2010). Sociala medier - en marknadsföringshandbok. 

Stockholm: Bokförlaget Redaktionen 

Kotler, Philip. & Armstrong, Gary (2010). Principles of marketing. 13th ed. Upper Saddle 

River, N.J.: Prentice Hall. 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

Lantz, Annika (1993). Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Larsson, Sam, Lilja, John & Mannheimer, Katarina (red.) (2005). Forskningsmetoder i 

socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Scott, David Meerman (2010). The new rules of marketing and PR: how to use social media, 

blogs, news releases, online video, and viral marketing to reach buyers directly. 2. ed. 

Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. 



  
 

            58 (66) 
 

Ström, Pär (2010). Sociala medier: gratis marknadsföring och opinionsbildning. 1. uppl. 

Malmö: Liber. 

Zarrella, Dan (2010). The social media marketing book. Beijing: O'Reilly. 

Østbye, Helge (2004). Metodbok för medievetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi. 

 

8.3 Vetenskapliga artiklar 

Kent, Michael L, & Taylor, Maureen. (1998). Building Dialogic Relationships Through the 

World Wide Web. Public Relations Review, 24, (3,321-334). 

 

Bortree, Denise Sevick, & Seltzer, Trent. (2009). Dialogic strategies and outcomes: An 

analysis of environmental advocacy groups‟ Facebook profiles. Public Relations Review, 35, 

(317-319). 

 

8.4 Elektroniska källor 

 

Ciarallo, Joe (2011) Strategies For Effective Facebook Wall Posts: A Statistical Review 

Hämtat från:  

http://forms.buddymedia.com/rs/buddymedia/images/Data_Report_1.pdf?mkt_tok=3RkMMJ

WWfF9wsRonva%2FPZKXonjHpfsX64%2BsvWK6g38431UFwdcjKPmjr1YIJRMt0dvycM

RAVFZl5nQ5NHuSMcYVE8%2FQ%3D Publicerad: 2011-04-06. Hämtad:2011-04-28 

 

Grossman, Lev (2006) Time's Person of the Year: You. Hämtad från: 
<http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html,>  Publicerad: 2006-

12-13 Hämtad: 2011-04-15 

 
Jensen, Jens F (2008) Interactivity- Tracking a New Concept in Media and Communication 

Studies. Hämtad från: http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/38_jensen.pdf Hämtad: 

2011-04-16 

 

Milian, Mark (2009) Burger King sacrifices Facebook app after dispute. Hämtad från  

<http://latimesblogs.latimes.com/technology/2009/01/burger-king-fac.html> Publicerad: 

2009-01-15 17:30. Hämtad 2011-05-02 

 

Mishra, Gaurav (2010) Lessons From Nestle’s Facebook Fan Page Revolt. Hämtad från: 

http://www.gauravonomics.com/blog/the-greenpeace-kit-kat-viral-video-and-the-revolt-on-

nestles-facebook-page/>  Publicerad: 2010-03-21. Hämtad: 2011-04-15 

 

Tiphereth, Gloria (2010) Greenpeace vs Nestle Kit Kat social influence case stud. Hämtad 

från: <http://www.slideshare.net/tiphereth/kt-influence-case-study>  Hämtad: 2010-04-16 

 

<http://www.starbucks.com/coffeehouse/community/mystarbucksidea> Hämtad: 2011- 05-02 

 

<http://www.socialbakers.com/blog/143-facebook-gains-80-million-new-accounts-in-the-

first-quarter-of-2011/>, Publicerad: 2011-04-07. Hämtad: 2011-04-15 

 

  

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html
http://www.gauravonomics.com/blog/the-greenpeace-kit-kat-viral-video-and-the-revolt-on-nestles-facebook-page/
http://www.gauravonomics.com/blog/the-greenpeace-kit-kat-viral-video-and-the-revolt-on-nestles-facebook-page/
http://www.gauravonomics.com/blog/the-greenpeace-kit-kat-viral-video-and-the-revolt-on-nestles-facebook-page/


  
 

            59 (66) 
 

BILAGA 
 

Bilaga 1. Statistik 
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Tabell 1:2 Typvärden för publiceringstidpunkt för de tre företagen 

 Tid 

(typvärde) 

Företag A 14.00 

Företag B 11.00 

Företag C 11.00 

 

 
Tabell 1: 3 Antal inlägg uppdelade efter typ av kommunikation 

Överförande 214 

 Om företaget 167 

 Övrigt 50 

   

Konverserande 46 

 Tävling 21 

 Dela 10 

 Omröstning/Fråga 16 

   

Konsulterande 213 

 Bild 147 

 Video 4 

 Ljud 0 

 Hypertext 169 

 Applikation 8 
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Figur 1: 1 Inlägg beroende på veckodag. 
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Tabell 1:4 Tonen i inläggets följarefeedback beroende på inläggets typ av kommunikation. 

 Positiv Neutral Negativ 

Överförande 39% 54% 7% 

Konverserande 61% 37% 2% 

Konsulterande 43% 51% 7% 

 

 
Tabell 1:5 Totala genomsnittliga antalet kommentarer och Gillningar per inlägg beroende på typ av 
överförande kommunikation. 

  Om 

Företaget 

Övrigt 

Kommentarer 12,26 10,62 

Gillningar 53,00 75,48 

 

 

 
Tabell 1:6Tonen i inläggets följarefeedback beroende på inläggets typ av överförande kommunikation. 

 Positiv Neutral Negativ 

Om Företaget 35% 56% 9% 

Övrigt 54% 46% 0% 

 

Tabell 1:7Tonen i inläggets följarefeedback beroende på inläggets typ av konverserande 

kommunikation. 

 Positiv Neutral Negativ 

Tävling 48% 48% 5% 

Dela med sig 60% 40% 0% 

Omröstning / Fråga 75% 25% 0% 
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Tabell 1:8Tonen i inläggets följarefeedback beroende på inläggets typ av konsulterande 

kommunikation. 

 Positiv Neutral Negativ 

Bild 48% 48% 4% 

Video 25% 75% 0% 

Hypertext 35% 57% 8% 

Applikation 25% 63% 13% 

 

 
Tabell 1:9 Svar på följarnas inlägg (i procent) 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tabell 1:10 Svar på följarnas inlägg (i antal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tabell 1:11 Typ av hypertext (i antal) 

  Synlig Dold Ingen länk 

Företag A 30 0 13 

Företag B 16 52 35 

Företag C 15 58 20 

 

 

 

 

 Företag A Företag B Företag C 

Svar på fråga 99,7% 93,3% 84,6% 

Svar på kritik 100,0% 94,1% 90,0% 

Svar på övrigt 95,1% 84,7% 64,6% 

 Företag A Företag B Företag C 

Fråga 372 446 635 

Svar 371 416 537 

Kritik 39 51 50 

Svar-Kritik 39 48 45 

Övrigt 102 124 178 

Svar-Övrigt 97 105 115 
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1:12 Procent av totala inlägg som är konverserande (alla 3 typer, alla tre företag) 

  Tävling Dela med 

sig 

Omröstning Fråga Totala antalet 

inlägg 

Företag A 6 (14%) 1 (2%) 1 (2%) 43 

Företag B 6 (6%) 7 (7%) 6 (6%) 103 

Företag C 9 (10%) 2 (2%) 9 (10%) 93 

 
 

Tabell 1:13 Totala genomsnittliga antalet kommentarer och Gillningar per inlägg med bild beroende 

på typ av överförande kommunikation. 

  Om Företaget        Övrigt       

    

Kommentarer 14,52 11,53 

Gillningar 56,32 77,55 
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Bilaga 2 
 

2.1 Intervjufrågor 

 Namn, titel, hur länge har du arbetat, vad har du för bakgrund? 

 Vilka sociala medier använder ni er utav? 

 Är det någon skillnad på hur ni använder olika sociala medier? 

 Vad gör ni på Facebook idag? 

 Har ni någon strategi på Facebook? 

 Vad har ni för mål med Facebooksidan? 

 Vilka fördelar för företaget ser du med att använda Facebook? 

 Baserar ni er strategi på Facebook på någon statistik eller teori? 

 Hur mäter ni effekten på Facebook, vad som är bra och inte? 

 Vilka sorts inlägg anser du vara mest effektiva? 

 Hur påverkar det hur ni utformar innehållet? 

 Hur ofta lägger ni upp inlägg? Varför så ofta?  

 Tänker ni på vilken dag och vilken tid på dagen som är bäst för att publicera inlägg? 

 Vet ni vad som är bäst? Hur har ni i så fall tagit reda på det? 

 Hur tänker ni när ni väljer inlägg och dess utformning? 

 Hur tänker ni kring användning av bild, video och länkar? 

 Hur jobbar ni med viral spridning på er Facebooksida? 

 Vem lägger upp inlägg på Facebook? 

 Kan ni se några problem i att det är olika personer som gör det? 

 Vem är avsändaren? (personligt eller företaget) 

 Hur tänker ni när det gäller språk och ton i inlägget? (smileys etc) 

 Har ni några regler eller policys när det gäller inlägg som användare lägger upp? 

 Hur snabbt svarar ni på dem? 

 Vad begränsar ert arbete på Facebook? 

 Hur skulle ni kunna förbättra ert arbete på Facebook? 

 Vilken är er målgrupp för kommunikationen på Facebook (Facebook)? 

 Har ni tagit fram exempel på den typiska användaren? 

 Hur anpassar ni innehållet efter målgruppen? 

 Kommenterar ni andra företag eller deras produkter på Facebook? 

 Är ni öppna med era svagheter på Facebook? 
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 Är ni öppna med konkurrenters styrkor på Facebook? 

 

2.2 Intervjupersonernas bakgrund 
 

Intervjuperson, Företag A: Jobbar som informatör och CR-koordinator. Jobbar företagets 

information- och PR avdelning och jobbar med all information som går ut både internt och 

extern, och jobbar nära tidningar och andra medier. Har arbetat på företaget sen 2004 och har 

haft lite olika ansvar på olika avdelningar. Har utbildning inom rese-och turism och har 

tidigare arbetat inom eventbranschen med konferenser. Är med i en grupp som jobbar med 

sociala medier, gruppen har folk från olika avdelningar och alla har sina 

specialkompetensområden och olika infallsvinklar på hur man ska jobba på Facebook.  

Intervjuperson, Företag B: Har titeln: Internet Marketing Specialist, är först och främst 

anställd för att jobba med sökmotoroptimeringen och har ett övergripande ansvar för sociala 

medier. Har jobbat på företaget i snart två år. 

Intervjuperson, Företag C: Ansvarar för företagets närvaro i sociala medier och i mobilen. 

Har varit på företaget i ett halvår ungefär. Jobbade innan dess med kommersiellt sälj på 

webben. Har själv haft ett intresse för sociala medier och varit aktiv i det sen slutet av 90-

talet. Tycker att det är viktigt med intresse och tycka att det är roligt och ha bra koll. Med 

kombinationen att vara bra på att jobba kommersiellt med webb.  
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Bilaga 3 
 

3.1 Kodschema 

 

ID Fråga Värden Variabeltyp 

1 Resebyrå  Nominal 

   Företag A=1  

  Företag B=2  

   Företag C=3  

2 Dag  Nominal 

   Måndag=1  

  Tisdag=2  

   Onsdag=3  

  Torsdag=4  

   Fredag=5  

  Lördag=6  

   Söndag=7  

3 Timme  Kontinuerlig 

4 Överförande   Nominal 

  Ja=1  

   Nej=2  

5 Om företaget  Nominal 

   Ja=1  

  Nej=2  

6 Övrigt   Nominal 

  Ja=1  

   Nej=2  

7 Konverserande  Nominal 

   Ja=1  

  Nej=2  

8 Tävling   Nominal 

  Ja=1  

   Nej=2  

9 Dela med sig  Nominal 

   Ja=1  

  Nej=2  

10 Omröstning / Fråga Nominal 

  Ja=1  

   Nej=2  

11 Konsulterande  Nominal 

   Ja=1  

  Nej=2  
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12 Bild   Nominal 

  Ja=1  

   Nej=2  

13 Video  Nominal 

   Ja=1  

  Nej=2  

14 Ljud   Nominal 

  Ja=1  

   Nej=2  

15 Hypertext  Nominal 

   Ja=1  

  Nej=2  

16 Applikation   Nominal 

  Ja=1  

   Nej=2  

17 Kommentarer  Kontinuerlig 

18 Ton i 

kommentarer 

Negativ=1  

  Neutral=2  

   Positiv=3  

19 Gillningar  Kontinuerlig 

20 Länktyp Synlig=1 Nominal 

  Dold=2  

   Ingen länk=3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


