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Because social media is personal and reaches users directly, it has become an important
means of communication for companies trying to reach out to their audience (Nygren &
Wadbring, 2013). Especially the possibility of interactivity has been discussed as social
media's big advantage. But how much two-way communication is actually possible on
social media? This is a quantitative study that focuses on how Swedish Facebook users
in the ages of 16-25 interact with companies on the social network. The aim was to
contribute with increased information and knowledge about how the users mentioned
above interact with the companies as well as how the users perceive the companies
communication and presence on Facebook. With the help of the Uses and gratifications
theory and previous research focusing on the theory we created three theoretical themes
that we used as an inspiration for our online survey. The survey was distributed on
Facebook and the result was later on coded in SPSS. We analyzed the answers using our
theoretical themes and theories within them.

The result shows that it is the young Facebook users do not interact with companies on
the social network. The users are not involved in a dialogue with them, what does
motivate the users to interaction and sharing is a high involvement and that a person
need to be one that already tend to share in order to be affected by others on Facebook.
The results also show that the users however require that the potential for interaction
should exist. At the same time the users think it is important that companies are
available on the social network. They also think it is significant to be able to find
information about companies on Facebook, whether or not they interact with them.
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1 Inledning
På senare år har användningen av sociala medier ökat markant och enligt Nygren &
Wadbring (2013) är sociala medier “en egen medieform som inte ersätter de gamla
medierna - men påverkar dem” (2013:16). Sociala medier kan därför ses som en helt ny
typ av medier och ett fenomen som förändrar de traditionella mediernas förutsättningar
där användarna nu själva skapar innehållet. Jämfört med traditionella medier erbjuder
sociala medier användaren möjligheten att interagera och utbyta information med andra
användare (Nygren & Wadbring, 2013).
Sett ur ett företags perspektiv erbjuder sociala medier således möjligheten att
kommunicera med sin publik på ett helt nytt sätt. Sociala medier är dessutom en stor del
av många människors vardagliga liv något som gör det till en ideal plattform för företag
som vill kommunicera med sin omgivning (Men & Tsai, 2012), men också för
användare som vill kommunicera med företagen. Företagens publik har också fått
möjligheten att påverka och sprida information vilket innebär en större makt gentemot
företagen och flera studier har också bevisat effekten hos den interpersonella
kommunikationen på sociala medier (Buzetto More, 2013).
Även om sociala medier idag har funnits i flera år, har företagen dock inte hunnit med i
utvecklingen. Som företag har man stora förhoppningar på sociala medier och ser dem
som lösningen på alla kommunikations och demokrati problem, men då man fortfarande
befinner sig i den så kallade “berusningsfasen” (Heide et al., 2012) har man svårt att se
felen med det nya mediet. Företagen tror att denna tvåvägskommunikation med
möjligheten till feedback ska lösa alla problem och ge helt nya möjligheter att nå sin
publik. Då många företag är öppna för de sociala medierna och vill använda dem är det
dock få som faktiskt ställer sig frågan hur man ska använda dem? (Heide et al., 2012).
Företagen har för bråttom och de hinner därför inte med att skapa strategier för att klara
av de sociala medierna och många företag försöker fortfarande förstå hur de ska göra
(Meredith, 2012). Avinash Kaushik (2009) analytiker på Google citeras i
“Kommunikation i organisationer” av Heide et al., (2012) när hon beskriver företag och
sociala medier:
- “Social media is like teen sex. Everyone wants to do it. No one actually knows
how”. (Kaushik, 2012 citerad i Heide et al., 2012:223)

1.1 Problemdiskussion
Då sociala medier är personliga och når användare direkt har det blivit ett viktigt
kommunikationsmedel för företag som försöker nå ut till sin publik (Nygren &
Wadbring, 2013). Särskilt möjligheten till interaktivitet har tagits upp som sociala
mediers stora fördel. Men hur mycket tvåvägskommunikation erbjuder egentligen
sociala medier? Företag tycks tro att sociala medier är den ideala plattformen att
interagera med sin publik på och att deras kommunikation automatiskt leder till
interaktivitet, utan att egentligen behöva göra mycket mer än att lägga ut sina budskap
på Facebook och andra sociala medier. Samtidigt påminner företags kommunikation på
sociala medier enligt oss, mycket om en linjär process med sändare och mottagare där
den påstådda tvåvägskommunikationen är mer lik envägskommunikation (Larsson,
2008).
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Studier har gjorts på hur företag ska hantera sociala medier och hur de ska anpassas till
just det företaget. Russel & Stutz (2014) har kommit fram till det faktum att det inte
endast finns ett sätt att hantera sociala medier, som många företag tror. Alla företag och
organisationer är olika och behöver därför hantera sociala medier på olika sätt. Olika
strategier måste användas som är anpassade för det specifika företaget och vi ser ett
problem i att många företag tror att deras relationer med dess omgivning kommer att
stärkas bara av att de finns tillgängliga på sociala medier, utan någon direkt strategi över
hur det sociala mediet ska hjälpa dem.
Det är också vanligt att företag använder sig av sociala medier endast för att andra
företag gör det, dock ligger oftast inte en behovsanalys bakom beslutet att använda sig
av dessa vilket kan göra att man inte lyckas (Heide et al., 2012). Fler företag använder
sig av sociala medier samtidigt som de sociala medierna får fler användare. Vi ser
därför att det är av stor vikt att man lär sig hur man på bästa sätt kan använda de
möjligheterna som sociala medier ger. Ett problem för företagen är ofta att de tappar en
del av kontrollen till användarna som Heide et al (2012) talar om, då det finns enorma
möjligheter till spridning av både bra och dåliga nyheter. Nygren & Wadbring (2013)
förutspår att alla företag och organisationer i framtiden kommer att försöka finna en
balansgång mellan den utmaning det innebär att försöka stimulera sin publik till att
interagera med företaget och samtidigt försöka behålla sin kontroll över hur dess eget
varumärke presenteras.
Den vanligaste sociala nätverkssajten är Facebook med över 66 % av Sveriges
befolkning som användare (Nilsson, 2013). Det är också på just Facebook som många
företag valt att etablera sig för att komma i kontakt med sin publik och för att
kommunicera sina budskap (Kane et al., 2014). Men vad händer när man väl tagit steget
ut på den sociala nätverkssajten, och hur bör företag egentligen kommunicera med sin
publik på Facebook? Användarna är de som delar och kommenterar vilket även gör dem
till makthavarna. Problemet för företag bli därför hur de kan nå användarna och kanske
framförallt hur de kan få dem att interagera. Samtidigt är det användarna som måste
vilja vara interaktiva med företagen och detta är något som har fått oss att fundera över
om användarna verkligen anser att kommunikationen med företag på Facebook är så
viktig som företagen gärna vill tro? Anser användarna att företag ens hör hemma i deras
Facebook flöden och hur viktigt är det för användarna att företag finns på Facebook? Vi
tror dessutom att användare måste vara motiverade för att överhuvudtaget interagera
med företagen, en motivation som vi tror kan påverkas av en användares
Facebookvänners åsikter kring företag.
Användningsmodellen eller Uses and gratifications theory som den heter på engelska
(McQuail, 2010) är mottagarinriktad och har bidragit med viktig kunskap om hur
människor förhåller sig gentemot medierad information och olika medier. Modellen
tydliggör människors behov och hur dessa genom användandet av givna medier kan
tillfredsställas. Modellen har tidigare använts vid ett flertal studier av människors
medieanvändning och det har även visat sig att modellen är av stor användning vid
studier av sociala medier (Whiting & Williams, 2013). Med bakgrund mot tidigare
forskning av Whiting och Williams (2013) och på grund av hur användbar Uses and
gratifications theory visat sig vara i deras studie av sociala medier har även vi valt att
utföra vår uppsats inspirerad av modellen, detta presenteras närmare i
Litteraturgranskningen, kapitel 2.
-2-

1.2 Definitioner
1.2.1 Sociala medier
Att definiera vad som är just sociala medier är emellertid svårt (Kane et al., 2014), detta
på grund av att sociala medier ingår i ett stort spektrum av olika digitala plattformar.
Sociala medier som en term är därför brett och används till att beskriva ett flertal
företeelser så som bloggar, sociala nätverk, sajter där filer i videoformat delas, virituella
världar samt Micro bloggar för att nämna ett fåtal. Samtidigt utvecklas sociala medier i
en rasande fart, något som gör det ännu svårare att definiera termen. Men & Tsai skriver
i artikeln “How companies cultivate relationships with publics on social network sites:
Evidence from China and the United States” (2012) att sociala medier räknas till det
som brukar omnämnas som “nya medier” och att dessa karaktäriseras av
användargenererat innehåll. Detta är något som enligt oss i dagsläget kan betraktas som
en bra beskrivning av sociala medier och Facebook som kan klassas som en social
nätverkssajt.
1.2.2 Facebook
“Facebooks uppdrag är att ge människor makt att dela och göra världen mer öppen
och ansluten. Människor använder Facebook för att hålla kontakten med vänner och
familj, för att upptäcka vad som händer i världen, och att dela och uttrycka vad som är
viktigt för dem” (2004) skriver Facebook om sig själva på deras egna officiella
Facebooksida som startades den 4 februari 2004. Utifrån Facebooks egna definition av
sig själva kan man tolka och använda nätverkssajten så som varje person och användare
själv vill. I den här uppsatsen har vi valt att tolka Facebook som en interaktiv social
nätverkssajt där användarna själva skapar innehållet, det är viktigt att tänka på det
faktum att Facebook är en gratistjänst för användarna, därför finns det idag möjlighet
för företag att annonsera där. Sedan 2012 har nätverkssajten över en biljon användare
(Nilsson, 2013).
1.2.3 Informationssökning
Nationalencyklopedin definierar informationssökning som “sökning efter information i
databaser” (2014). I vår uppsats definieras informationssökande liknande NEs
definition, att söka information, i vårt fall i en annan slags databas vilket man kan likna
Facebook vid. Sociala medier kan användas i detta syfte, som en databas där man söker
efter information, vilket också Whiting & Williams (2013) argumenterar för nedan i
kapitel 2 Litteraturgranskning.

1.2.4 Interaktivitet
Larsson (2008) argumenterar för att interaktion bygger på det faktum att “människor
samverkar socialt för att nå så djupt som möjligt i kontakt och kommunikation”
(2008:52). Informationen har tidigare varit enkelriktad, men idag finns möjligheter till
tvåvägskommunikation mellan till exempel journalister och publik. Idag finns det även
en ökad interaktivitet genom sociala medier och olika hemsidor där avståndet mellan
mottagare och avsändare har minskat (Nygren & Wadbring, 2013). Interaktion kan
alltså vara kommentarer till en artikel, mail till ett företag eller något så enkelt som att
gilla en Facebooksida. I vår uppsats har vi valt att definiera interaktion på det sociala
mediet Facebook som att gilla ett företags Facebooksida eller inlägg, att kommentera ett
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inlägg eller att skriva på ett företags Facebooksida. Att dela på Facebook är också en typ
av interaktion, något som vi går in på djupare i definitionen av informationsdelning.
1.2.5 Informationsdelning
Information definieras av Nationalencyklopedin som “det meningsfulla innehåll som
överförs vid kommunikation i olika former” (2014). När vi talar om att dela
informationen syftar vi i den här uppsatsen till en funktion på Facebook, där man kan
föra vidare informationen, genom att dela den till sina Facebookvänner i det egna
nätverket.
1.2.6 Påverkan
Bonniers svenska ordbok (Sjögren et al., 2011) definierar påverkan som att man har en
viss verkan på en person och kan få denne att ändra åsikt. Vi har tolkat påverkan genom
temat informationsdelning och påverkan, vi definierar påverkan i denna uppsats som
möjligheten för en användare att få andra användare att tycka som denne eller få dem att
i sin tur skicka vidare informationen till andra.

1.3 Avgränsningar
Eftersom Facebook enligt internetstatistik.se är den vanligaste nätverkssajten med över
66 % av Sveriges befolkning som användare (Nilsson, 2013), har vi valt att avgränsa
sociala medier i denna uppsats till Facebook. Dessutom har många företag valt att
etablera sig på nätverkssajten för att komma i kontakt med användarna och för att kunna
sprida sina budskap (Kane et al., 2014). Då vi i denna uppsats undersöker användarnas
motivation till att interagera med företag på just Facebook blir det också en bidragande
faktor till denna avgränsning. Vi har även valt att avgränsa vår uppsats till personer i
åldrarna 16-25, detta eftersom dessa är enligt internetstatistik.se de mest aktiva
internetanvändarna och även de som oftast använder Facebook (Nilsson, 2013). Inom
temat interaktivitet har vi avgränsat interaktiviteten till aktiviteter som gilla, skriva och
kommentera. Att gilla, skriva och kommentera är alla aktiviteter som användare av
Facebook kan engagera sig i, antingen genom att gilla till exempel ett varumärke, skriva
på en väns eller ett företags Facebooksida eller kommentera ett inlägg som en vän gjort.
Även inom temat informationsdelning och påverkan har vi gjort en avgränsning och då
till aktiviteten dela. Detta eftersom Facebook själva nämner aktiviteten dela som ett av
dess huvudsyften (Facebook, 2004). Vi har även avgränsat uppsatsen till svensktalande
personer.
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2 Litteraturgranskning
Detta kapitel redogör för de teorier vi valt att utgå ifrån och som vi använt som
teoretisk referensram i vår undersökning. I vår uppsats utgår vi som tidigare nämnt
från Uses and gratifications theory som presenteras närmare i avsnitt 2.1. Även tidigare
forskning med hjälp av Uses and Gratifications theory presenteras (2.2) samt de
teoretiska teman vi skapat med utgångspunkt i den tidigare forskning som tas upp (2.3).
De tre teoretiska teman vi tagit fram är; informationssökande (2.3.1), interaktivitet
(2.3.2) samt informationsdelning och påverkan (2.3.3), dessa innehåller relevanta
teorier kopplade till temat. Till exempel skriver vi om tvåvägskommunikation i avsnittet
om interaktivitet och om EWOM i avsnittet om informationsdelning och påverkan.
Slutligen följer en kort sammanfattning av uppsatsens tre teman.

2.1 Uses and gratifications theory
Uses and gratifications theory fokuserar på motiven bakom medieanvändning
(Papacharissi & Rubins, 2000), de bidragande faktorerna som ligger bakom motiven
samt utfallet av användandet. Teorin kräver i praktiken att mottagaren är minst lika
engagerad som sändaren (Fiske, 1997) samtidigt förtydligar den att sändaren inte är den
som bestämmer över meddelandet utan att meddelandet är och blir vad mottagren gör
det till. McQuail (2010) som var delaktig i skapandet av teorin argumenterar i sin bok ”
McQuail's Mass Communication Theory ” för att användarna är aktiva varelser som
själva kan välja. De är själva medvetna om de media relaterade behov dem har.
McQuail (2010) beskriver också att användarna generellt sett handlar rationellt för att
uppfylla sina mål och behov. Den effekt och det resultat medieförbrukningen har till
stor del beror på om användaren uppfattar dess innehåll som viktigt och dugligt skriver
Larsson (2008).
I den här uppsatsen fokuserar vi på vad som motiverar användare av Facebook att
interagera och kommunicera med företag på den sociala nätverkssajten, vi vill
undersöka hur användarna interagerar på Facebook. Med bakgrund av hur användbar
Uses and gratifications theory visat sig vara vid studier av medieanvändning och
motivation (Papacharissi & Rubins, 2000) samt vid studier av sociala medier kommer
denna uppsats att vara inspirerad av modellen. Vi använder Whiting och Williams
studie från 2013 som en referensram att inspireras av då vi tycker den är mycket
uppdaterad och aktuell. Whiting och Williams (2013) ser själva teorin som mycket
relevant för studier om sociala medier då den utgår från klassiska
kommunikationsmodeller. Vi använder Uses and gratifications eftersom vi vill
undersöka hur svenska Facebookanvändare i åldrarna 16-25 interagerar med företag på
den sociala nätverkssajten . Samt hur de påverkas och motiveras av sina
Facebookvänner. Användarna av Facebook kan ses som aktiva varelser enligt Uses and
Gratifications theory (McQuail, 2010) och har själva valt att använda det sociala mediet,
samtidigt väljer de själva vilka de kommunicerar med på den sociala nätverkssajten,
något som ytterligare stärker anledningen till varför vi valt att arbeta med inspiration av
teorin.

2.2 Tidigare forskning utförd med Uses and gratifications theory
Whiting & Williams (2013) visar att Uses and gratifications theory kan vara av stor
hjälp vid just forskning kring sociala medier. Detta eftersom sociala medier har stora
likheter med till exempel Tv-tittande som är ett vanligt fenomen att studera med hjälp
av modellen. “Why people use social media; a uses and gratifications
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approach” (Whiting & Williams, 2013) är utförd just i syfte att demonstrera hur viktig
Uses and gratifications är att ha i åtanke vid studier av sociala medier. Studien utgår
från 25 djupintervjuer och undersöker även varför människor använder sig av sociala
medier och identifierar de “uses” samt “gratifications” som människor får av
användandet.
Enligt studien (Whiting & Williams, 2013) är Uses and graifications theory relevant
därför att den utgår från klassiska kommunikationsmodeller. Samtidigt kan modellen
hjälpa till att förklara varför individer väljer sociala medier. Forskarna har i studien
utgått från tidigare studier (Palmgreen and Rayburn's, 1979; Korgaonkar and Wolin's,
1999; Papacharissi and Rubin's, 2000) utförda med hjälp av Uses and gratifications där
de sedan kommit fram till sju olika teman som alla varit gemensamma nämnare i
tidigare forskning. I studien kommer forskarna bland annat fram till att människor
använder sig av sociala medier på grund av dess möjlighet till social interaktion
(Whiting & Williams, 2013) där 88 % av individerna uppgav att de använder sociala
medier som Facebook för att hålla kontakten med familj och vänner.
Även det faktum att sociala medier används för att söka efter information (Whiting &
Williams, 2013) uppgavs som en orsak, där 80 % av respondenterna uppgav att de
använder sociala medier för att söka efter information. Informationen man sa sig söka
efter handlade om olika reor, produkter eller erbjudanden. Även födelsedagar, events
och fester samt att söka efter information om företag fanns med som en typ av
information man söker efter. Enligt Whiting & Williams (2013) använder flera även
sociala medier för att dela information, där 40 % av de intervjuade nämnde att de
använder sociala medier för att dela information om sig själva.
Papacharissi & Rubins (2000) har i sin studie “Predictors of internet use” använt Uses
and gratifications theory för att fastställa varför människor använder internet. Studien är
utförd på 279 universitetsstudenter som alla fick svara på en enkät angående sina
internetvanor. Den utförda studien identifierade fem motiv till att människor använder
internet, där det mest framträdande var för att söka efter information och där användaren
aktivt söker efter informationen. Det har även genomförts en studie där forskarna tittat
på länken mellan internet och politiska attityder ur ett Uses and gratifications
perspektiv. “Online and in the know: uses and gratifications of the web for
political information” skriven av K. Kaye & J. Johnsson (2002) undersöker vilka behov
som blir tillfredsställda genom att använda internet för att söka politisk information.
Forskarna använde sig av en online survey som lades ut på nio olika politiskt
orienterade hemsidor. Undersökningen resulterade i 308 svar, svaren analyserades och
ledde till ett resultat där forskarna kunde se motiven för att titta på politiska sajter och
politisk information. Dessa vägdes sedan in i fyra motivationsteorier; vägledning,
informationssökande, underhållning och samhällsnytta. Resultatet visade att politiska
attityder är mer kopplade till åtgärder för informationssökning och vägledning än vad de
är till underhållning.

2.3 Teoretiska teman
Efter att ha fördjupat oss i tidigare forskning utförd med hjälp av Uses and gratifications
theory (Whiting & Williams, 2013; Papacharissi & Rubins, 2000; K. Kaye & J.
Johnsson, 2002) har vi precis som Whiting & Williams (2013) tagit fram ett antal teman
relevanta för vår undersökning vilket resultera i tre stycken. Vi har även utgått från de
resultat Whiting & Williams (2013) kommer fram till i sin studie om varför människor
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använder sig av sociala medier. De tre teman vi tagit fram är informationssökande,
interaktivitet samt informationsdelning och påverkan. Alla tre teman presenteras
närmare i nedanstående paragrafer.
2.3.1 Informationssökande
Informationssökande är ett tema som Whiting & Williams (2013) använt sig av för att
se huruvida publiken använder sociala medier för att söka efter information om
företag/event eller liknande och som tidigare nämnts uppgav 80 % av respondenterna i
studien att de använder sociala medier i just detta syfte. Whiting & Williams (2013) har
i sin tur hämtat temat från Papacharissi & Rubins (2000) studie om
informationssökande och internetanvändning “Predictors of internet use”. Papacharissi
& Rubins kommer i sin studie fram till att den främsta anledningen till att människor
använder internet är just i syfte att söka efter information. Baserat på ovanstående samt
hela grundtanken med Uses and gratifications theory (McQuail, 2010) är att användaren
aktivt söker efter information blir temat även en självklar del av vår uppsats.
Informationssökande kan ses som en mycket stor del av användandet av sociala medier,
vilket också betyder att det är mycket viktigt att som företag bidra med den information
som användarna söker. I studien “Beyond the "Like" Button: The Impact of Mere
Virtual Presence on Brand Evaluations and Purchase Intentions in Social Media
Settings” utförd av Walker Naylor, Poynor Lamberton & West (2012) har forskarna
hittat svar som visar att konsumenter litar på sociala medier då de letar efter information
gällande okända företag som de tidigare inte haft en åsikt om. De argumenterar för att
användare är benägna att använda sociala medier som en parameter för att lära känna
eller hitta information om företag. Walker Naylor et al., (2012) påstår att individer blir
så påverkade av informationen på sociala medier att man som användare kan komma att
tycka om eller gilla ett företag om andra liknande en själv tidigare har gillat företaget.
Forskarna kunde också se att användare vänder sig till sociala medier då de ska ta ett
beslut gällande ett köp, eller om man endast letar information om ett företag. Walker
Naylor et al. (2012) argumenterar även för det faktum att sociala medier är det primära
verktyget publiken använder i letandet av information om ett nytt företag eller
varumärke som man tidigare inte visste någonting om. Forskarna beskriver också
sociala medier som ett medium där påverkan är mycket stor. Kommunikationen mellan
användare på sociala medier är alltså effektiv och kan vara det som påverkar
användarna i sina åsikter gentemot ett företag.
2.3.2 Interaktivitet
Då Whiting & Williams (2013) konstaterat att människor använder sociala medier för
att interagera med andra har även vi valt att ha interaktivitet som en del av vår uppsats.
Den största skillnaden mellan traditionell media och ny social media är möjligheten till
interaktion, där företag och kunder båda har chansen att socialisera med och möta
varandra (Shojaee & bin Azman, 2013). Interaktionen i sig kan översättas som ett
samspel och ömsesidig påverkan (ne.se 2014) och just på sociala medier kan en
påverkan ske från båda hållen. Både företagen och publiken kan från varsitt håll vara
med och påverka på sociala medier. För att kunna interagera med varandra, krävs det
dock att man har en dialog, PR- forskare har försökt att precisera en dialogteori om vad
en dialog är samt vad som kännetecknar denna (Larsson, 2008). Kent & Taylor (2002)
har en teori om dialog där de anger att en dialog kontakt kännetecknas av att vara
ömsesidig, empatisk med omsorg av varandra, gemensamt förpliktigande, närstående
samt av att våga ta risker i kontaket. Vilket också Larsson (2008) tar upp när han skriver
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om dialogteori utifrån KenT & Taylor (2002). Detta kan härledas till huruvida de
interaktiva kontakterna på sociala medier kan klassas som en dialog eller bör kallas för
någonting annat.
Nygren och Wadbring (2013) talar om det faktum att det som är nytt med sociala
medier är de nya möjligheterna till tvåvägskommunikation. Företag kan nu inte endast
ge information till sin publik. På sociala medier kan också publiken kommentera, dela
och vara interaktiva med företagen. Genom tvåvägskommunikationen och
interaktiviteten eftersträvar man en ömsesidig förståelse mellan deltagarna, vilket man
också gör när man talar om konvergensmodellen (Larsson, 2008). Konvergensmodellen
(Larsson, 2008) innebär att man vill ha en sammansmältning av två olika parters åsikter
eller information. Då vi ämnar studera sociala medier kan man se företagets åsikter och
information sammansmältas med de åsikter användarna av sociala medier har och den
information som delas och spridits. Larsson (2008) argumenterar för att
konvergensmodellen är relevant i ett modernt PR-perspektiv då man strävar efter just
ömsesidig förståelse. Kommunikationen kan enligt konvergensmodellen ses som en
gemensam handling mellan de deltagande. Modellen är en interaktions- och
nätverksmodell som framkom ur ett nytt tänkande kring kommunikation, där
kommunikationen inte längre ses som en linjär process eller som envägskommunikation
utan snarare som någonting man skapar tillsammans. Här talas inte om en sändare och
en mottagare utan snarare om deltagande från båda parter, vilket kan kopplas till sociala
medier då interaktivitet och just deltagande är centrala aspekter.

Kommunikationen på sociala medier mellan företag och användare sägs därför vara
präglad av just deltagande från bägge parterna. Konvergensmodellen är av stor
användning i vår uppsats då vi vill titta på interaktionen på sociala medier samt hur,
eller om företag lyckas nå en ömsesidig förståelse mellan de olika deltagarna (Larsson,
2008), som i detta fall kan vara ett företag och dess publik. Konvergensmodellen kan
ses som dynamisk eftersom den fungerar som en spiral som aldrig tar slut. Det finns ett
ständigt flöde som hela tiden utvecklas och information utbyts konstant, vilket kan
jämföras med hur Facebook fungerar med ständiga uppdateringar och nya flöden.
2.3.3 Informationsdelning och påverkan
Whiting & Williams (2013) har informationsdelning både som ett tema i sin studie och i
resultatet som en orsak till varför människor använder sig av sociala medier. Vilket
bidrar till att också vi valde att använda oss av informationsdelning och påverkan som
ett tema även i vår uppsats.
För vår uppsats är det även mycket relevant att se vad som kan motivera användarna till
att dela information och vad det är som får dem att sprida information, positiv eller
negativ, vidare till andra. Detta eftersom det visar användarnas inställning till
interaktivitet med företagen och hur aktiva användarna faktiskt är när det kommer till
interaktionen med företag på sociala medier. Tidigare forskning gällande den makt som
sociala medier har, finns bland annat från Buzetto More (2013) som har utfört en survey
där man frågade användare av sociala medier om de tog viktiga köpbeslut baserade på
rekommendationer eller åsikter som förmedlats och delats på sociala medier, där hela 79
% svarade ja. Detta är något som tyder på den starka effekt som interpersonell
kommunikation (Falkheimer, 2001) har, Buzetto More påstår även i artikeln “Social
Media and Prosumerism” att den mest effektiva formen av relationsbyggande är
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interpersonell kommunikation. Interpersonell kommunikation är kommunikation mellan
minst två personer (Falkheimer, 2001) där individernas påverkan och förståelse mellan
varandra är en viktig del. Interpersonell kommunikation har en stor möjlighet till
påverkan, då man kan använda sig av opinionsbildare för en större effekt. Den
interpersonella kommunikationen mellan människor sägs även ha en större effekt på
individer till skillnad från masskommunikation. Interpersonell kommunikation hör
således ihop med relationer som har visat sig vara betydligt mer viktiga för företagen,
utgångspunkten bör därför vara att skapa goda relationer (Larsson, 2002).
Sociala medier har som tidigare nämnts, ändrat reglerna för kommunikationen, vilket
betyder att användarna själva har makten att påverka, konsumenterna kan nå varandra
lättare och därför sprida information snabbt och utan företagets påverkan (Nygren &
Wadbring, 2013). Kommunikation gällande ett företag eller dess produkter mellan
människor kallas för word-of-mouth, vilket enligt Nygren och Wadbring (2013) är den
information vare sig positiv eller negativ som kommer ifrån andra människor och som
kan uppfattas som mer trovärdig än den information som kommer direkt ifrån företaget.
Shojaee & bin Azman (2013) skriver i sin artikel “An Evaluation of Factors Affecting
Brand Awareness in the Context of Social Media in Malaysia” om en utveckling till
word-of-mouth, vilket är elektronisk word-of-mouth. Elektronisk word-of-mouth kan
förkortas till EWOM och står för många till många kommunikation som kan ske
elektroniskt över till exempel Facebook eller andra internet relaterade medium. Shojaee
& bin Azman (2013) säger när de beskriver EWOM att sändarna inte behöver känna
mottagaren, det kan vara andra okända internetanvändare. Beroende på hur trovärdig till
exempel en hemsida är kan påverkan av EWOM vara mycket hög eller mycket låg.
Detta beror på antalet personer som kan vara delaktiga i en diskussion. Wolny &
Mueller (2013) beskriver EWOM som den positiva eller negativa kommentar gjord av
en potentiell, nuvarande eller tidigare kund om en produkt eller ett företag, denna
kommentar ska också finnas tillgänglig för den stora massan på internet.
“Customers believe messages from other customers rather than messages from the
company itself” (Shojaee & bin Azman, 2013:2) alltså finns det en stor tillit i andra
människors åsikter om företaget. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke vid
marknadskommunikation då chansen är större att en person som har starka åsikter om
ett företag kommunicerar detta till andra via sociala medier. Shojaee & bin Azman
(2013) argumenterar också för det faktum att sociala medier har en högre trovärdighet
till skillnad från traditionella medier eftersom sociala medier är betydligt mer
transparanta. Detta eftersom sociala medier ger möjligheten att enklare skicka vidare
informationen, alltså dela den. Det kan också ses som enklare att gilla eller följa ett
företag eller varumärke än att på annat sätt visa sin uppskattning. Wolny & Mueller
(2013) argumenterar även för att det är mycket viktigt att förstå vad som kan motivera
EWOM hos användarna, de argumenterar också för att engagemanget har att göra med
hur involverad man är i ett varumärke eller företag. Desto mer involverad desto mer
EWOM sprider användaren. I studien skriver Wolny & Mueller (2013)att det tidigare
har argumenterats för att kundnöjdhet är huvudfaktorn för EWOM, något Wolny &
Mueller´s (2013) studie motvisar, då det är engagemanget som är den huvudsakligt
bidragande faktorn till EWOM och inte kundnöjdhet.
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2.3.4 Sammanfattning teoretiska teman
De tre teman vi tagit fram innehåller alla relevanta teorier för vår uppsats.
Informationssökande behandlar teorier relaterade till hur människor använder sig av
sociala medier för att söka efter information (Papacharissi & Rubins, 2000). Detta är
relevant för oss då det visat sig att en stor anledning till att människor använder sociala
medier är för att söka efter information. Då vår uppsats ämnar studera hur användarna
på Facebook ställer sig till företagens närvaro och kommunikation på den sociala
nätverkssajten blir teorierna kopplade till detta tema därför väldigt viktiga.
Vi vill i vår uppsats även titta på om en ömsesidig förståelse mellan företag och publik
är skapad, eller om det handlar om en envägskommunikation där endast en av parterna
har deltagit i kommunikationen. Har kommunikationen på Facebook, som
konvergensmodellen förespråkar, skapats som en gemensam handling mellan de olika
deltagarna genom interaktion och nätverkande? (Larsson, 2008). Samtidigt vill vi
undersöka om och i vilken utsträckning användarna interagerar med företag genom att
antingen, gilla, skriva eller kommentera på företagens Facebooksidor eller inlägg, något
som direkt kan kopplas till teorierna om interaktivitet. Ovanstående bidrar således till att
temat om Interaktivitet och de teorier som temat innehåller är av yttersta vikt för vår
uppsats.
Temat Informationsdelning och påverkan tar upp teorier relaterade till påverkan mellan
individer och hur åsikter som delas på sociala medier antingen kan påverka andra
positivt eller negativt. Även vem som står bakom informationen och vilken effekt detta
kan ha på just den informationen tas upp. Det är intressant för oss att undersöka om
motivationen till att dela ett företags inlägg blir större om en Facebookvän redan har
delat inlägget. Detta bidrar till relevansen för de teorier som återfinns inom temat om
Informationsdelning och påverkan och således även till temats relevans.
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3 Syfte
I detta kapitel förs ett resonemang kring syftet med vår uppsats. Slutligen presenteras
vår forskningsfråga och de delfrågor som uppsatsen ämnar besvara.
Den snabba teknologiska utvecklingen idag har lämnat företag utanför, det har därför
blivit viktigt för företag att förstå vad som händer i den föränderliga miljö sociala
medier verkar i. Företag har tagit sociala medier mycket seriöst men som tidigare
nämnts har man svårt att hantera dem (Heide et al., 2012). Vi ser det därför som mycket
viktigt att företag får en ökad förståelse och ytterligare kunskaper kring hur deras publik
uppfattar den kommunikation de för på sociala medier. Vi ser även här en lucka i det
vetenskapliga fältet kommunikation som tenderar att fokusera mestadels på företagen
och hur de bör göra istället för att se till användarna och hur dem ser på frågan. Därför
syftar denna uppsats istället till att se kommunikationen genom användarnas ögon.
Vi vill undersöka hur svenska Facebookanvändare i åldrarna 16-25 interagerar med
företag på Facebook och hur användarna påverkas av sina Facebookvänners åsikter om
företag. Samtidigt anser vi det är viktigt att ta reda på hur användarna ställer sig till
företagens närvaro på den sociala nätverkssajten. Det är svårt att bara anta att
kommunikationen på Facebook är så uppskattad hos användarna som företagen anser.
Därför ser vi det som mycket viktigt att titta på användarnas uppfattning i denna
uppsats, inte minst för företagens skull. Vi vill därför att denna uppsats ska bli en
ögonöppnare för de företag som gett sig in på Facebook utan en direkt strategi över hur
det sociala mediet fungerar och bör hanteras.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad kunskap om hur svenska
Facebookanvändare i åldrarna 16-25 interagerar med företag på den sociala
nätverkssajten. Samt hur de påverkas och motiveras av sina Facebookvänner.

3.1 Forskningsfråga
Hur interagerar svenska Facebook användare i åldrarna 16-25 med företag på den
sociala nätverkssajten?
Delfrågor:
- Hur viktig är möjligheten att söka efter information om företag på Facebook?
- Hur kan användarna påverkas av sina Facebookvänner för att motiveras till elektronisk
word-of-mouth på Facebook?
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4 Metod och forskningsetik
I detta kapitel redogörs för hur vi gått till väga i utförandet av vår undersökning och en
diskussion kring valet av metod förs där vi också motiverar våra val. Här presenteras
även urvalsprocessen samt hur vår uppsats lever upp till Vetenskapsrådets
rekommendationer kring forskningsetik. Slutligen presenteras den kritik som vi riktat
mot oss själva och vår utförda uppsats. Vi diskuterar således sådant som vi borde ha
gjort annorlunda och saker som vi i efterhand har insett att vi borde ha tänkt på. Den
diskussion som förs i avsnittet kan även vara till fördel för den som önskar göra en
liknande uppsats och som därav kan ta lärdom av våra misstag.

4.1 Val av metod
I det vetenskapliga arbetet skiljer man mellan två typer av metoder, kvantitativa
metoder och kvalitativa metoder (Backman, 2008). Vid olika former av mätningar,
kvantifieringar och användandet av statistik är metoden av kvantitativt slag. Ofta
resulterar kvantitativa metoder i numeriska observationer och till de olika
tillvägagångssätten hör experiment, kvasi experiment, olika tester och prov, enkäter och
frågeformulär med mera. Ekengren och Hinnfors (2012) talar om det faktum att en
kvantitativ metod innebär att man har för avsikt att räkna till exempel frekvensen av
olika företeelser. Då vår uppsats utgörs av en enkätundersökning där vi mäter
användarna av Facebooks åsikter gällande företags kommunikation är vår uppsats att
betrakta som kvantitativ. Vi har medvetet valt en kvantitativ metod (Esaiasson et al.,
2012) detta eftersom uppsats förutsätter ett stort antal respondenter som kan ge
representativa svar för en större andel av människor där resultatet kan ses som statistiskt
och kvantifierbart.

4.2 Forskningsansats
Inom ramen för vetenskapligt arbete finns i huvudsak två motsatta strategier för arbetets
utförande (Backman, 2008). Dessa två strategier benämns induktion samt deduktion och
redogör för vilken typ av forskningsansats som använts. Den deduktiva
forskningsansatsen kan sägas vara hypotesprövande (Backman, 2008) och är också den
vanligaste varianten av hur forskaren uppfattar relationen mellan teori och praktik inom
samhällsvetenskaperna (Bryman & Bell, 2013). En deduktiv ansats innebär att man
utgår från det som redan är känt inom ett område och genom relevanta teorier deducerar
en eller flera möjliga hypoteser som sedan undersöks via en empirisk granskning.
Hypotesen eller hypoteserna operationaliseras sedan till begrepp som ska specificera det
man avser att undersöka och hur informationen ska samlas in. Empirin prövas således
mot de utvalda teorierna och analyseras därefter. Den deduktiva processen kan
beskrivas enligt figuren nedan:

(Figur 1: Ryngmark & Knutsson, 2014, skapad i Photoshop, inspirerad av Bryman & Bell 2013:23)

Denna uppsats har en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2013) eftersom vi avsett att
pröva empirin i relation till den utvalda teorin. Vi började i den teori som redan fanns
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om sociala medier. Utifrån teorin tog vi fram ett antal hypoteser som
operationaliserades och mynnade ut i de frågor vi ställde i enkätundersökningen. Den
insamlade empirin sammanställdes i ett resultat och prövades sedan mot de utvalda
teorierna i en analys. Slutligen genererade uppsatsen i ett visst antal slutsatser och vår
frågeställning besvarades.

4.3 Urval och bortfall
Då internetstatistik.se (Findahl, 2013) genom sin årliga studie “Svenskarna och
internet” konstaterat att de mest aktiva Facebookanvändarna i Sverige är personer i
åldrarna 16-25 år har vi valt att koncentrera vår undersökning kring personer i just den
åldersgruppen. Detta eftersom vår uppsats avser undersöka hur användarna uppfattar
företags kommunikation och närvaro på Facebook. De som är mest aktiva på Facebook
borde också vara de som kommer i kontakt med företagen mest frekvent något som
ytterligare bidrar till att vi har valt att begränsa oss till just den åldersgruppen. Vi har
också ställt frågor gällande sysselsättning och spenderad tid på Facebook för att kunna
sätta det i relation med svaret. Vi anser dock inte att kön och geografiskt område spelar
en stor roll i det vi ser som ett globalt och könsneutralt samhälle. Då enkäten är
utformad på svenska gör vi också antagandet att de som svarar på enkäten kan svenska.
Om en person talar svenska och kan svara på enkäten kan denne också förstå företagens
kommunikation på svenska. Detta gör att en person som inte är bosatt i Sverige men kan
språket ändå kan nås av företagens kommunikation och således är dessa också
intressanta för vår undersökning.
Eftersom enkäten delats på Facebook har vi inte kunnat styra exakt vem som svarat på
enkäten, det vi dock vet är att det är just Facebookanvändare som har svarat, vilka också
är dem vi ville nå ut till. Då vi ställer frågor om Facebookanvändning och företag på
Facebook skulle det vara irrelevant för oss att ställa frågor till människor som inte
använder den sociala nätverkssajten. Möjligheten fanns dock att enkäten skulle kunna
spridas utanför Facebook, därför fanns det en fråga där respondenten ombads att svara
på hur ofta denne använder Facebook, där kunde respondenten även uppge att han/hon
inte använder sig av Facebook överhuvudtaget. Detta har gjort det möjligt för oss att
sålla bort dessa svar då vi enkelt kunde se om svaren kom ifrån en Facebookanvändare
eller inte. Givetvis finns det svårigheter med att sprida en enkät på Facebook då det inte
går att styra urvalet, men eftersom de som vi ville nå finns på Facebook såg vi det som
självklart att sprida enkäten just där. En frågeundersökning utförs oftast på ett
slumpmässigt urval (Esaiasson et al., 2012). För att kunna göra ett urval har vi efter att
enkäten besvarats kunnat styra vilka enkäter som tagits med i beräkningen av resultatet
och vilka som har räknats som bortfall då de inte tillhört åldersgruppen vi ämnat
undersöka. Till exempel gick det att svara på enkäten även om man inte tillhörde rätt
åldersgrupp och vi har då själva fått sålla bland de svar vi fått. Detta gick att göra då
enkäten krävde att svarspersonerna uppgav sin ålder. Vi har således endast tagit med
svar från personer i åldrarna 16-25 år i beräkningen när vi sammanställt resultatet av
enkäten. Av 199 enkäter var 145 besvarade av personer i åldern 16-25 år vilket gör att
54 enkäter har räknats bort i sammanställningen av resultatet och har därför inte
analyserats i det statistiska analysprogramet SPSS.

4.4 Enkät
Den enkätundersökning som genomförts kan klassificeras som
en respondentundersökning (Esaiasson et al., 2012), där svarspersonerna och deras
uppfattning är det som undersökts. Man kan skilja på två typer av
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respondentundersökningar; samtalsintervjuer och frågeundersökningar. I vårt fall
utformades en frågeundersökning. Kännetecken för frågeundersökningar är bland annat
standardiserade frågor där respondenten får välja mellan några i förväg redan valda
svarsalternativ. Vi ställde därför exakt samma frågor till alla respondenter. Vi valde att
inte enbart ha standardiserade frågor och svar utan valde att använda en lägre form av
standardisering och utformade vissa öppna frågor utan fasta svarsalternativ. Detta
eftersom vi ansåg att vissa frågor krävde att respondenten kunde svara fritt. Alla
respondenter fick också samma introduktion, med samma missivbrev och hade alltså
samma förutsättningar. Vi valde att endast använda oss av ordet företag för att beskriva
både varumärken och organisationer vilket vi tydliggjorde för respondenten i
missivbrevet.
Enkäten utformades med hjälp av de teoretiska teman som skapats utifrån och med hjälp
av de olika teorierna inom temana och Uses and gratifications theory (se
litteraturgranskning kap 2). Dessa teoretiska teman är som tidigare nämnt
informationssökande, interaktivitet samt informationsdelning och påverkan. Temat
informationssökande innehåller teorier som bland annat behandlar det faktum att
användare är benägna att använda sociala medier som en parameter för att lära känna
eller hitta information om ett företag (Walker Naylor et al., 2012). Något som ledde till
frågan “brukar du söka information om företag på Facebook?”. Detta eftersom vi ville
veta hur benägna användarna är att söka efter information om företag på Facebook.
Temat interaktivitet behandlar bland annat teorier där sociala medier beskrivs som en
stor möjlighet till interaktion mellan företag och dess publik (Shojaee & bin Azman,
2013). Utifrån temat interaktivitet utformades därför frågor som “brukar du gilla
företags Facebooksidor?” och ”brukar du skriva på företags Facebooksidor?”. Valet
av frågor grundar sig i att vi ville se hur hög interaktiviteten mellan användare och
företag faktiskt är. Temat informationsdelning och påverkan innehåller teorier som
interpersonell kommunikation (Falkheimer, 2001) samt elektronisk word-of-mouth
(Wolny & Mueller, 2013, Shojaee & bin Azman, 2013) som båda handlar om påverkan
mellan människor. Utifrån temat formulerades därför frågor som “brukar du dela ett
företags inlägg på Facebook?” samt “känns ett företags Facebookinlägg mer intressant
om någon av dina Facebookvänner har delat inlägget?”. Frågorna formulerades så att
vi skulle kunna få svar på hur stor påverkan elektronisk word-of -mouth har samt hur
benägna användarna är att sprida företagens information. Vi ställde även frågor kring
hur viktigt användarna anser att det är att företag finns på Facebook, detta eftersom vi
ville veta till vilken grad företag hör hemma i användarnas nyhetsflöden.
Vi valde att börja enkäten med tre lätta frågor för att få respondenten att känna sig
bekväm, dessa frågor gällde personens ålder, sysselsättning och hur mycket tid personen
spenderade på den sociala nätverkssajten Facebook. Efter de personliga frågorna gick vi
vidare till frågor som berörde uppsatsämnet djupare. De frågor som hade en lägre
standardisering och där vi bad respondenten att utveckla sitt resonemang gällde på två
av frågorna. Till exempel på frågan om man anser att det är viktigt att företag finns på
Facebook där svarsalternativen var Ja, Nej eller Vet ej, följande fråga blev därför varför
respondenten hade svarat på ett visst sätt och där fick respondenten svara fritt. Vi sökte
således en längre förklaring till varför en respondent tyckte att det var viktigt att företag
finns på Facebook och samma sak gällde för om respondenten inte tyckte att det var
viktigt att företag finns på Facebook.
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Vi valde strategiskt att skicka ut enkäten på kvällen då vi är medvetna om det faktum att
människor har mer tid att vara inloggade på sociala medier på kvällen då man är ledig
från jobb och skola. För att sprida enkäten till fler nätverk än våra egna bad vi även fem
personer var i vår närhet att dela enkäten, vi uppmanade dessutom andra att dela den
vidare. Vi vet att den delats av minst 21 personer men den kan också ha delats av ännu
fler som vi inte känner till, då detta är utom vår kontroll. Totalt har 199 personer svarat
på enkäten. Enkäten publicerades på Facebook 13/04/14 och låg ute under två veckor
till och med 28/04/14, innan enkäten skickades ut testades enkäten på fyra personer för
att bevisa enkäten duglig och för att ta fram en generell tid för hur lång tid det skulle ta
att genomföra enkäten, vilket specificeras närmare nedan. Testpersonernas svar har inte
räknats med i sammanställningen av enkäten.
Försöksrespondent 1: 01:22 min.
Försöksrepsondent 2: 02:46 min.
Försöksrespondent 3: 04:08 min.
Försöksrespondent 4: 02:04 min.
Generell tid: 2,45 min/ ca 3 min.
Deltagandet i enkäten skedde helt anonymt vilket kunde garanteras eftersom Google
formuläret vi valt att använda oss av inte gör det möjligt att se vem som svarat vad utan
endast svaren i sig. Vi informerade våra respondenter om detta i det medföljande
missivbrevet, där vi skrivit att vi givetvis tar hänsyn till vetenskapsrådets
forskningsetiska principer samt att svaren är helt anonyma. Vi förtydligade också för
respondenterna att deras svar endast skulle komma att användas i forskningsändamål.
Hela missivbrevet kan hittas i bilaga 1, det går också att finna enkäten med alla frågor
och svarsalternativ i bilaga 2.

4.5 Databehandling
All data till denna uppsats samlades in via Googles frågeformulär där vi hade utformat
vår enkät. Googles dokument har fördelen att man enkelt kan gå in och titta på data man
samlat in och sammanställa den i enkla grafer och tabeller. Samtidigt innebär formuläret
möjligheten att se alla svar var för sig, formuläret visar således varje respondent i
numerisk ordning och även det svar som respondenten bidragit med. Till exempel kunde
vi se att respondent 1 var 16-25 år samt vilka svar respondent 1 bidragit med i alla
frågorna (se bilaga 7, Googles svarsformulär). Detta medförde även att vi enkelt kunde
välja vilka respondenter som skulle tas med i resultatet, i detta fall och som tidigare
nämnts, enbart de som uppgett att deras ålder var 16-25 år. Med andra ord gav
formuläret oss möjligheten att hoppa över de svar som kom ifrån personer i andra
åldrar. Goggles formulär fungerade mycket bra, men vid sammanställningen av ett
resultat krävs ofta, som vid denna uppsats ett mer avancerat program än den
sammanställning Google kan erbjuda. För att sammanställa resultatet använde vi därför
det statistiska analysprogramet SPSS, vilket man kan skapa grafer och tabeller med när
mycket data undersöks. Vi kodade de svar vi kunnat utläsa från Googles
sammanställning av enkäten i SPSS. Kodningen går ut på att man ger svaren på
frågorna vissa numeriska värden (Ekengren & Hinnfors, 2012). Vi kodade först alla
värden som skulle kunna vara möjliga som svar för var och en av frågorna. Till exempel
kodades frågan om respondenternas sysselsättning med värdena 1= student, 2 =
arbetssökande, 3 = arbetande, 4 = pensionär samt 5 = övrigt. Varje möjligt svar på varje
fråga gavs således ett värde som vi sedan använde för att föra in resultatet i SPSS. I det
fall ett svar skulle komma att saknas på en fråga kodades alla frågor med värdet 99 för
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missing. Detta gjordes successivt på varje fråga för var och en av de 145
respondenterna. Man kan säga att kodningens främsta uppgift är att hålla isär de olika
svaren från varandra och inte att kvantifiera verkligheten (Ekengren & Hinnfors, 2012).
Vi visste sedan tidigare att några av frågorna som i enkäten var följdfrågor till en annan
fråga inte skulle kunna kodas för varje respondent. Anledningen till det berodde på att
alla respondenter inte skulle ha svarat på till exempel båda följdfrågorna till en fråga.
Till exempel fanns en fråga i enkäten där vi undrade om respondenterna tyckte att det
var viktigt att företag finns på Facebook, denna fråga hade tre svarsalternativ; Ja, Nej,
Vet ej. Nästkommande frågor var då följdfrågor som skulle besvaras av de som
antingen svarat Ja eller Nej. Hade respondenten svarat Ja ombads denne att svara på;
Om du svarade Ja på ovanstående fråga, varför tycker du det? samma sak gällde för de
respondenter som svarat Nej och följdfrågan lydde; Om du svarade Nej på ovanstående
fråga, varför tycker du det? Detta innebar att personer som svarat Ja endast svarade på
följdfrågan till ja och vice versa för om personen svarat Nej. De som svarat Vet ej
svarade naturligtvis inte på någon av följdfrågorna. För att inte behöva lämna tomt på
det ställe där en person inte skulle ha svarat något (och inte heller gjort det) kodade vi
dessa frågor med värdet 99 (missing). Detta betyder att om en person svarat Ja på frågan
och skrivit i svarsfältet för följdfrågan till Ja så kodade vi den personens svarsfält för
följdfrågan till Nej som 99 (missing). Detta även om svaret inte saknades utan snarare
inte skulle finnas.
Alla frågor utom dem med möjlighet till öppna svar kodades in i SPSS, detta eftersom
svaren på dessa frågor inte var relevanta i de resultat som kommer ur denna typ av
program och i till exempel korstabellerna som vi tagit fram. Dessa svar har snarare
använts i syfte att få en djupare förståelse för varför en respondent har svarat på ett visst
sätt och har använts som citat i resultatdelen. Citaten går även att finna i sin helhet i
bilaga 5. Totalt kodades 15 frågor av de 17 som respondenterna svarat på. Åldersfrågan
och sysselsättningsfrågan kan tolkas som oberoende variabler vilket betyder att de är
oberoende av de beroende variablerna och andra frågor om till exempel interaktivitet
och elektronisk word-of mouth som beroende variabler vilka är beroende av den
oberoende variabeln (Esaiasson et al., 2012).
När allt material (enkäten) hade kodats in i programmet på det redan förutbestämda
sättet med numeriska koder (Ekengren & Hinnfors, 2012) gick vi vidare med den
statistiska analysen genom att ta fram frekvenstabeller för var och en av frågorna.
Frekvenstabellerna visar varje fråga var för sig och antalet personer som svarat på
frågan samt vad respondenterna svarat. De resultat som frekvenstabellerna visar har
främst använts för att ge oss en mer statistisk bild av hur svaren är fördelade och vilka
svar som var i majoritet (se alla frekvenstabeller i bilaga 4). Den mer intressanta delen
av databehandlingen tog vid när vi började skapa bivariata korstabeller baserade på de
kodade svaren. Korstabellerna visar sambandet mellan en oberoende variabel och en
beroende variabel, något som denna uppsats kräver. Korstabeller skapades på ett flertal
av variablerna för att visa på olika samband (se alla korstabeller i bilaga 4). För att bidra
med ett exempel skapade vi bland annat en korstabell där vi ville se om det fanns ett
samband mellan påverkan från respondenternas Facebookvänner och det faktum om
respondenterna själva brukar dela ett företags inlägg. Frågan om respondenterna
påverkas av deras vänners delade åsikter om ett företag användes därför som beroende
variabel och frågan om chansen är större att respondenterna delar ett företags inlägg om
någon vän tidigare gjort det lades in som oberoende variabel.
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Det är viktigt att förtydliga att vi mycket noggrant fört över svaren från Google
dokumentet till SPSS, detta kontrollerades flera gånger för att vara helt säkra på att inga
misstag gjordes. Något som var viktigt för att vi skulle kunna få en högre reliabilitet
(Esaiasson et al., 2012). En av oss läste därför upp svaren från Google dokumentet
under tiden som den andre förde in svaren i SPSS. De frågor som kodades gjordes även
det enligt den guide som finns i SPSS programmet, vilket hjälpte oss att till exempel
ange rätt värden på rätt plats. Vi har även tagit hjälp av SPSS akuten (Sundell & Broms,
2014), en blogg driven av Anders Sundell och Rasmus Broms, båda doktorander i
statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

4.6 Validitet och reliabilitet
Det är svårt att definiera begreppet validitet. Esaiasson et al. (2012) beskriver validitet
som “överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator”
(Esaiasson et al., 2012:57). Vilket betyder att teorin stämmer överens med de
operationella indikatorerna, i vårt fall enkätfrågorna. Validiteten kan också definieras
som få systematiska fel och huruvida man mäter det man säger att man mäter. Att man
gör det man ska. Man kan också prata om två olika sorters validitet; begreppsvaliditet
och resultatvaliditet (Esaiasson et al., 2012).
Begreppsvaliditet (Esaiasson et al., 2012) syftar till överensstämmelsen mellan den
teoretiska definitionen och de operationella indikatorerna samt frånvaron av
systematiska fel. Vilket är ungefär samma sak eftersom man gör systematiska fel om de
operationella indikatorerna inte överensstämmer med den teoretiska definitionen.
Resultatvaliditeten står för att man mäter det man säger att man ska mäta, alltså att
svaren man fått motsvarar det man vill ha till svar. Vad gäller vår undersökning har vi
arbetat för en hög validitet och reliabilitet. Vi kan se begreppsvaliditeten som god då vi
har utformat våra operationella indikatorer efter den teoretiska definitionen, vilket gör
att de har mycket stark koppling mellan sig.
Vi kan under skrivandets stund inte heller se några stora systematiska fel i
undersökningen, eftersom den teoretiska definitionen stämmer överens med de
operationella indikatorerna, vilket också ger en god begreppsvaliditet (Esaiasson et al.,
2012). Vi frågade till exempel respondenterna om de brukar kommentera på företags
Facebookinlägg, vilket ger oss svar på om interaktiviteten är hög eller låg, just det som
vår undersökning till viss del handlar om. Gällande resultatvaliditeten (Esaiasson et al.,
2012) kan vi även se den som god då vi anser att vi mäter just det vi säger att vi mäter,
de svaren vi har fått med hjälp av enkäten täcker och svarar på vår frågeställning och är
väl förankrade i teorin. Detta kan ses till exempel då vi frågar respondenterna om de
påverkas av deras vänners delade åsikter om ett företag på Facebook. Frågan ger svar på
huruvida elektronisk word-of -mouth fungerar eller inte. Vi mäter alltså det vi säger att
vi ska mäta, detta ger oss en högre resultatvaliditet.
När vi talar om den externa validiteten (Esaiasson et al., 2012), alltså huruvida det finns
en möjlighet att generalisera slutsatserna man gjort så kan man ifrågasätta det i vår
undersökning. Detta då vi inte helt kan generalisera vårt resultat och våra slutsatser över
hela den svenska befolkningen i åldern 16-25 år utifrån det antalet människor vi har fått
svar ifrån. Men vi kan ändå se någon form av generalisering som möjlig, då den del av
befolkningen inom det specifika åldersspannet som vi fått svar ifrån svarat, med vissa
undantag, väldigt likt varandra vilket kan tyda på att många andra anser samma sak.
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Därför ser vi att den externa validiteten inte är endast att kritisera i vår uppsats, trots de
begränsningar som vår undersökning har. Vi har också arbetat för en god reliabilitet
(Esaiasson et al., 2012) i vår undersökning, vilket betyder att vi inte har slumpmässiga
eller osystematiska fel. Eftersom vi har använt samma enkät med ett missivbrev som
varit lika för alla respondenter ser vi reliabiliteten som mycket hög. Tyvärr kan vi inte
helt frånsäga oss möjligheter till eventuella slarvfel vid exempelvis dataöverförandet till
SPSS då man måste se till den mänskliga faktorn, men vi har gjort vårt yttersta för att
undvika sådant. Vi har varit så noggranna som möjligt och kontrollerat överförandet av
data flera gånger, vilket ger en högre reliabilitet (Esaiasson et al., 2012). Men eftersom
vårt mätverktyg, internetenkäten kan tolkas olika av olika människor finns en risk att
vårt mätverktyg har mätt olika saker, då vi inte kan garantera att alla tolkar våra frågor
likadant, vilket kan ge en sämre reliabilitet.
Eftersom vi har undersökt människors tankar och åsikter kan man också anse att
reliabiliteten (Esaiasson et al., 2012) blir sämre eftersom forskare troligtvis inte skulle
få samma resultat även om denne mot all förmodan skulle lyckas få exakt samma
människor att svara på exakt samma frågor om till exempel 3 månader.
Respondenternas åsikter skulle troligtvis förändrats och svaren skulle inte bli likadana
som de svar vi fått. Något som oftast är i princip omöjligt då man mäter människor och
dess tankar och åsikter.

4.7 Vetenskapsrådets rekommendationer
Vetenskapsrådet har tagit fram ett antal rekommendationer för forskningsetik vilka vi
har försökt att följa och arbeta efter i vår undersökning. Vi har därför utgått ifrån ”God
forskningssed” av Vetenskapsrådets expertgrupp för etik (Hermerén et al., 2011) och
”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”
(Vetenskapsrådet, 1990) som är tillsvidare gällande. God forskningssed (2011) handlar
om 8 grundläggande rekommendationer gällande forskning, vilka vi har tagit hänsyn
till. Vi har granskat och redovisat utgångspunkterna för våra studier, vi har öppet
redovisat våra metoder och vårt resultat. Eftersom vi inte har några kommersiella eller
andra intressen har vi inte heller nämnt detta i uppsatsen.
Vi har inte stulit något forskningsresultat, utan endast använt information ifrån andra
och då refererat till forskarna som utfört undersökningen. Man bör också hålla ”god
ordning” i forskningen genom dokumentation och arkivering vilket vi gjort, då allt som
behövs går att återfinna i bilagorna eller texten. Det är också viktigt att sträva efter att
bedriva forskningen utan att skada människor, djur eller miljö vilket vi inte har gjort i
vår undersökning. Den enda påverkan vår uppsats haft på andra, är den tid det har tagit
för våra respondenter att göra undersökningen. Den sista rekommendationen är ”Du ska
vara rättvis i din bedömning av andras forskning” (God forskningssed, 2011:12), vilket
vi anser att vi gjort då vi har varit kritiska i bedömandet av tidigare forskning, men
använt det vi anser är bra och viktigt för vår undersökning. Vi har alltså följt dessa
rekommendationer och ser därför att en god forskningssed har använts i vår uppsats.
En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i
forskning som försökspersoner eller informanter ska behandlas. Det är självklart att
dessa personer i största möjliga utsträckning ska skyddas från skador eller kränkningar i
samband med att de medverkar i forskningen. God forskningssed (2011) beskriver att
just frågor gällande hur människor som medverkar i undersökningen ska behandlas är
mycket viktigt. Eftersom vi har en enkätundersökning med många respondenter har vi
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valt att fokusera extra på just forskningsetiken rörande respondenter och informanter.
Dessa personer ska givetvis skyddas från skador och kränkningar, vilket vi redovisar
nedan genom att använda oss av ”Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning” (1990). Individskyddet är en av de grundläggande
rekommendationerna, utifrån det har sedan fyra allmänna huvudkrav på forskningen
konkretiserats Rekommendationerna syftar till att “ge normer för förhållandet mellan
forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god
avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet” (Vetenskapsrådet,
1990:6).
Vi har tagit god hänsyn till först och främst konfidentialitetskravet då vi har talat om för
respondenterna att deras svar kommer att hanteras helt konfidentiellt och
personuppgifterna ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.
Detta har gjorts genom att informera i missivbrevet samt att vi inte kan se vem som har
svarat vad, då vi använt oss av Googles formulärprogram och därför bara kan se svaren
inte exakt vem som har svarat vad, vilket gör det omöjligt för oss att bryta mot
konfidentialitetskravet.
Vi har också tagit hänsyn till nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 1990) eftersom vi
tydligt i missivbrevet har talat om att informationen som respondenterna delar endast
kommer att användas i forskningssyfte och inte kommer att utlånas för kommersiellt
bruk. I missivbrevet har vi också tagit hänsyn till informationskravet (vetenskapsrådet,
1990) då vi tydligt informerat respondenterna vilket syfte undersökningen har och vad
denna information kommer användas till, vilket vi nämnt ovan. I missivbrevet finns inte
någon information om det faktum att deltagarna när som helst kan avbryta sin
medverkan, även om den möjligheten finns om de inte skickar in svaren. Vi har inte
tagit hänsyn till detta krav men då man kan genomföra hela undersökningen utan att
skicka in och därför har en möjlighet att avbryta när som helst under tiden så ser vi att
kravet trots allt har uppfyllts.
Det fjärde kravet, samtyckeskravet (vetenskapsrådet, 1990) har vi delvis tagit hänsyn till
eftersom undersökningen var en länk vilken respondenten frivilligt tryckte på. Vi tolkar
det som att vi fått uppgiftlämnarens alltså respondentens samtyckte att använda
informationen då denne själv har skickat in svaren genom att medvetet trycka på
funktionen “skicka” som fanns längst ned i formuläret. Eftersom vi inte heller har
analyserat de svar eller det enda svar som kommit från en person under 15 år så anser vi
inte heller att ett samtycke från dennes vårdnadshavare behövts.
Då vår forskning inte utgör någon direkt risk eller skada för respondenterna anser vi inte
heller att den behöver etik prövas, God forskningssed (2011) talar om flera orsaker till
varför en uppsats bör etik prövas till exempel om denne ”innebär ett fysiskt ingrepp på
försökspersonen”, vilket vår uppsats inte kan ses göra då den handlar om sociala medier
och interaktionen på Facebook. Kraven på god kvalitet (God forskningssed, 2011) kan
tittas på ur ett helhetsperspektiv, alltså huruvida hela forskningen har en god kvalitet.
Detta bedöms sedan efter till exempel originalitet, extern och intern validitet och etik
med mera. Vilket vi anser att vi har, det finns flera argument för varför, när vi diskuterar
validitet och reliabilitet. Man talar också om avvägningen mellan risk och vinst i
forskningen, detta ser vi inte som ett problem i vår undersökning då det inte finns någon
direkt risk utan endast vinst i utfallet, eftersom vi inte kan på något sätt skada någon
med vår undersökning.
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Det är också mycket viktigt med en öppenhet, då forskarna bör redovisa om de har
eventuella kopplingar till företag eller organisationer. Vi har endast en koppling till
skolan, Linnéuniversitetet i Kalmar, men har inte blivit påverkade av dem i forskningen.
Vi har själva tagit alla viktiga beslut, utan någon påverkan förutom vår handledares
invägning. Inga kommersiella intressen finns, från några andra intressenter.
Kvalitetsaspekten (God forskningssed, 2011) är viktig som nämnt, och bör ha
vetenskaplig fantasi samt ett mått av originalitet, vilket vi anser oss ha eftersom vi har
ett användarperspektiv som inte är så vanligt i de studier vi läst som går att återfinna i
litteraturgranskningen. Det är också mycket viktigt att man inte överskattar sina egna
resultat, utan är medveten om hur man kan generalisera och hur stor betydelse de
resultaten har. Vi är väl medvetna om detta, vilket vi nämner i metodkritiken, gällande
just generaliseringen och hur mycket man kan göra det med de resultat och de svar vi
fått från vår enkät. Därför är vi mycket försiktiga i talandet om just generalisering.
Vad gällande vetenskaplig oredighet (God forskningssed, 2011) ser vi det som mycket
viktigt att trycka på det faktum att vi inte har stulit andras idéer, förfalskat data eller
plagierat andras texter. Vi har varit mycket professionella i vårt arbete och absolut inte
saboterat för andra kollegor eller förtalar kollegor. Vi ser alltså inte att våra handlingar
gällande denna uppsats, medvetna eller omedvetna har lett till falska eller förvrängda
resultat och uppgifter.

4.8 Metodkritik
Vår metod kan kritiseras då undersökningen har spridits på den sociala nätverkssajten
Facebook och vi därför inte har haft samma kontroll på urvalet som man hade kunnat få
om man till exempel hade mailat undersökningen till specifika personer. Vi tror dock att
vi inte hade kunnat nå samma svarsfrekvens med den metoden och anser därför att vårt
val av tillvägagångssätt trots all kritik som kan riktas mot den är den mest relevanta för
undersökningen. Man kan också kritisera metoden vi valt med Facebook, eftersom ett
flöde ständigt uppdateras på den sociala nätverkssajten och det kan bli mycket svårt att
nå alla i sitt kontaktnät då delandet av enkäten snabbt försvinner. Detta försvårade även
delandet av vår enkät och gjorde det svårt för oss att nå så många personer som vi från
början ville. Man kan därför också kritisera antalet svarsrespondenter till enkäten, även
om vi upplevde en informationsmättnad (Esaiasson et al., 2012) då majoriteten av
respondenterna efter en tid gav samma svar. Enkäten kan även kritiseras eftersom vi inte
kunnat styra hur många gånger en person svarat på enkäten, då vi inte kan se vem som
svarat vad, kan vi inte heller garantera att ingen har svarat två eller flera gånger, vilket
man måste ha i åtanke när man läser resultatet. Vi har heller inte någon statistik på hur
många som tagit del av vår enkät utan att svara på den, vilket gör att vi inte kan sätta de
antal svar vi fått i relation till hur många som faktiskt kommit i kontakt med enkäten.
Kritik kan också riktas mot enkäten då vi inte ställde en fråga som handlar om huruvida
respondenten är bosatt i Sverige. Detta gör att vi inte kan generalisera resultatet till
svenskar bosatta i Sverige. Istället har vi generaliserat resultatet till svensktalande
personer, eftersom vi ändå kan anta att de som svarat på enkäten är svensktalande
personer då enkäten är på svenska. Gällande enkäten kan man också argumentera för det
faktum att vi använt ordet “brukar” i frågorna, detta för att respondenten själv ska tänka
till och tolka om de anser att de “brukar” göra någonting. Detta tillför en viss mängd av
tolkning i frågorna men vi valde detta just för att undvika frågor som “Har du någon
gång…”. Eftersom vi inte ville få resultat som visade om man någon gång har gjort
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någonting, till stor del på grund av det var viktigt för oss att få svar gällande
kontinuerliga beteenden.
Vi vill också ta upp det faktum att det inte är fler öppna frågor i vår enkät, då man kan
kritisera oss för att vi inte frågor våra respondenter oftare vad som motiverar de till
någonting och varför. Vilket man kan önska, men då det kan vara svårt med för många
öppna frågor och då vi valt att använda oss av ett visst mått av standardisering
(Esaiasson et al., 2012) i vår enkät valde vi att göra som vi gjort med endast två stycken
öppna frågor. Just öppna frågor medför dock ofta ett behov av tolkning, vilket kan vara
svårt och vi har därför valt att använda oss av flest standardiserade frågor med
förutbestämda svar.
Kritik kan också riktas mot den teori vi valt att använda oss av. Vi har försökt att
använda oss av så ny och uppdaterad teori som möjligt och vi har till största del baserat
vår uppsats på modern forskning kring sociala medier (Whiting & Williams, 2013).
Ingen forskning är dock komplett och vi kan inte garantera den tidigare forskningen och
teoriernas sanningsenlighet. Det enda vi med säkerhet kan säga är att alla artiklar som
använts till denna uppsats är peer reviewed och publicerade i vetenskapliga tidsskrifter.
Vi har även försökt att hålla oss kritiska till den tidigare forskningen och teorin,
eftersom vi vet att det alltid förekommer en viss subjektivitet då dessa är utformade av
andra människor. Precis som denna uppsats till viss del har färgats av vår egen
subjektivitet även om vi försökt se uppsatsen objektivt.
Då denna uppsats är en kandidatuppsats vill vi också betona det faktum att vi haft en
stor tidspress och därför behövt utföra uppsatsen under en kortare tid än vi hade velat.
En mer omfattande uppsats hade naturligtvis kunnat leda till ett mer omfattande resultat.
Hade vi haft mer tid på oss hade vi troligtvis låtit enkäten ligga ute och testat den på fler
människor för att efter det kunna ändra enkäten efter behov, vilket vi i efterhand kan se
kunde behövts. Exempelvis hade vi ställt fler öppna frågor för att få mer information om
varför respondenterna svarade som de gjorde. Vi skulle också tagit hänsyn till det
faktum att det kan vara skillnad på hur man svarar beroende på om det är ett nytt okänt
företag eller om respondenten känner till företaget tidigare och därför kanske är mer
benägen att kommentera, dela eller gilla företaget.
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5 Resultat och analys
I detta kapitel presenteras det empiriska material vi fått fram genom den kvantitativa
frågeundersökningen. Kapitlet börjar med en presentation av den övergripande data
som behandlar de frågor vi ställt för att bland annat kunna göra ett urval. Eftersom vi
utformat majoriteten av enkätfrågorna utifrån våra tre teman kommer således även
resultatet av frågorna som hör samman med ett specifikt tema att presenteras under
respektive temas avsnitt, precis som i litteraturgranskningen. Slutligen görs en analys
som kopplar samman litteraturgranskningen med empirin och som följer samma
mönster som presentationen av resultatet med uppsatsens tre teman som grund. (Allt
empiriskt material återfinns i sin helhet i bilaga 4 och 5)

5.1 Övergripande data
För att möjliggöra ett urval till denna uppsats ställdes frågor i enkäten som inte var
direkt kopplade till något av uppsatsens tre teman. Dessa frågor handlade om
respondenternas ålder, sysselsättning samt hur mycket tid respondenterna spenderade på
Facebook. Då vi aktivt valt att endast ta med svaren från personer i åldrarna 16-25
(något vi även nämner i metodkapitlet) behöver den datan inte behandlas närmare här.
Vad gäller respondenternas sysselsättning var 65,5 % studenter vilket gör denna grupp
till en majoritet, 25,5 % var arbetande, 6,2 % arbetssökande och 2,8 % föll inom
kategorin övrigt. Majoriteten av respondenterna (47,6 %) spenderar 1-2 timmar om
dagen på Facebook och de flesta av övriga respondenter återfinns i spannen; mindre än
en timme om dagen (29,7 %) samt 3-4 timmar om dagen (20 %) (hela frekvenstabellen
återfinns i bilaga 4).
För att få en uppfattning kring antalet timmar en respondent spenderar på Facebook och
sambandet med respondentens sysselsättning satte vi svaren på dessa två frågor i
relation till varandra. Resultatet kan avläsas från korstabellen nedan som visar att våra
respondenter vanligast var studenter och spenderade 1-2 timmar om dagen på Facebook.

(Figur 2: Ryngmark & Knutsson, 2014, utdrag ur SPSS)

För att få mer information angående vad våra respondenter tycker om företag och deras
närvaro på Facebook frågade vi dem om de tyckte att det är viktigt att företag finns på
Facebook. Detta eftersom det är av yttersta vikt för uppsatsens resultat att ta reda på
användarnas inställning till företag på den sociala nätverkssajten. Resultatet visar att
59,3 % anser det är viktigt att företag finns på Facebook. Samtidigt anser 20 % av
respondenterna inte att det är viktigt. Det fanns också en möjlighet att svara Vet ej på
frågan vilket 20,7 % gjorde. Majoriteten anser dock att det är viktigt att företagen finns
på Facebook.
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För att få ytterligare information om varför respondenterna hade den åsikt de uppgav sig
ha ställde vi även frågorna; “Om du svarade Ja på ovanstående fråga, varför tycker du
det?” och “Om du svarade Nej på ovanstående fråga, varför tycker du det?”. Detta var
något som genererade mycket åsikter och svar. Exempelvis svarade en respondent som
anser att det är viktigt att företagen finns på Facebook;
Respondent 10: “- För det är en enkel och billig väg till marknadsföring, som i sin tur
förhoppningsvis leder till ökade intäkter för företaget. Det är ett enkelt sätt för dem att
nå sina kunder. Det är även enkelt att få kontakt med företagen.”
Samtidigt skrev två andra respondenter;
Respondent 15: “- Ger ett seriöst intryck, visar att man vill kommunicera med sina
kunder (även om många ser det som en kanal att skrika ut sina budskap i), bra när man
vill veta mer om företaget, kul att få veta mer om vad de håller på med.”
Respondent 115: “-För att det är den direkta vägen mellan mig och företaget. Skiter i
deras reklam på TV och i tidningar. Reklamen i sociala medier ger så mycket mer och
tillåter företag att tänja på gränserna.”
Bland de som inte tyckte att det är viktigt att företag finns på Facebook svarade några av
respondenterna enligt citaten nedan;
Respondent 14: “- Inte intresserad. Letar jag efter något speciellt söker jag upp det på
egen hand.”
Respondent 40: “-Tycker det är okej att marknadsföra sig där, men att ha en Facebook
sida känns oseriöst. Riktiga företag tar inte dialoger på Facebook, känns tramsigt.”
Respondent 96: “-Kommunikation som kommer från ett företags egna kanaler är
meningslös och tråkig”
Sammanfattningsvis kan vi se att majoriteten av våra respondenter är studenter och
spenderar 1-2 timmar om dagen på Facebook. Majoriteten anser även att det är viktigt
att företagen finns på den sociala nätverkssajten. Utifrån de svar vi fått ifrån både de
som anser att företag bör finnas på Facebook och de som inte anser att det är lika viktigt
går det även att tydligt urskilja att de som svarat på följdfrågan till Ja, är mycket mer
benägna att svara på varför och har samtidigt skrivit längre svar på frågan om varför de
tycker så. Detta samtidigt som de som svarat på följdfrågan till Nej i betydligt lägre
utsträckning kommenterar något alls och oftast mycket mindre. (Se alla citat från
frågeformuläret i bilaga 5). Viktigt att tillägga är att frågan kring huruvida
respondenterna anser att det är viktigt att företagen finns på Facebook är inkorporerat i
alla tre teman. Vi tar upp ytterligare samband med denna fråga och fler frågor relaterade
till de olika temana under respektive avsnitt.
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5.2 Informationssökande
Teorin påvisar vilken viktig del informationssökande är av sociala medier, “Brukar du
söka information om företag på Facebook?” blev därför en fråga i enkäten. 46,2 %
svarade Ja, 52,4 % svarade Nej och endast 0,7 % svarade Vet ej vilket endast motsvarar
en person. Skillnaden mellan Ja och Nej svaren var i detta fall den lägsta i vår
undersökning, bara 6,2 % fler svarade Nej, vilket är majoritet och påvisar att fler
personer inte söker efter information än vad som gör det. Trots det höga antalet som
svarade att de inte söker information var det även näst intill häften av respondenterna,
alltså 46,9 % som svarade att de gjorde det. De 46,9 % som svarat Ja, fick en följdfråga
där vi undrade vilken storts information de söker efter. Vi gav här fem olika alternativ
till svar som till exempel “information om events”, “information om reor och liknande”
samt “information om företaget”. Svaren påvisade att respondenterna vanligast använde
Facebook för att söka information gällande “information om olika events”,
“information om företaget” samt “information om reor och liknande”, vilket 11
respondenter (16,2 %) svarade. Det näst mest vanliga svarsalternativen var
“hjälpinformation”, information om events” samt “information om företagen”, vilket
var 8 respondenter (11,8 %). 8 (11,8 %) respondenter svarade även “information om
olika events”, “information om företagen”, “information om reor och liknande” samt
“hjälpinformation”.
Utöver de alternativ som nämnts i avsnittet ovan svarade bland annat 7 respondenter att
de sökte “information om olika events”, “information om företaget” samt
“hjälpinformation”. 6 respondenter sökte endast “information om olika events”. Vilken
information man än sökte efter kunde vi se att när det kommer till informationssökande
är Facebook ett använt medium där många av våra respondenter använder Facebook för
att söka efter inte bara en sorts information, utan efter flera olika sorter. Endast 17
respondenter uppgav att de använde Facebook för att söka efter en sorts information, till
skillnad från 51 respondenter som uppgav att de använde Facebook för att söka efter fler
än en sorts information. “Information om olika events” och “information om företaget”
var de alternativ som valdes flest gånger, som ett svarsalternativ eller i kombination
med andra alternativ. 47 respondenter valde att svara “information om olika events”
eller “information om företaget” vilket gör de sorternas information till de mest
eftersökta, bland våra alternativ.

(Figur 3: Ryngmark & Knutsson, 2014, utdrag ur SPSS)

Ovan kan en korstabell ses gjord utifrån två frågor, där vi kan avläsa att 50 personer
som anser att det är viktigt att företag finns på Facebook också brukar använda
Facebook för att söka information om företag, vilket är fler än de som svarade att det är
viktigt med företag på Facebook men som inte söker efter information om företag.
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Något som tyder på hur stor del informationssökande är i användningen av Facebook.
Följdfrågan till “tycker du att det är viktigt att företag finns på Facebook?” var;
“Varför tycker du det är viktigt?” och gav många svar som speglade just
informationssökning som mycket viktig del i Facebook användningen, exempelvis:
Respondent 6:”För att man ska kunna hitta dem, söka information eller fråga om hjälp
vid behov”.
Respondent 37:”Bra sätt att få information om dem, och kontakt”.
Respondent 38:”Bra marknadsföring och informationsspridning”.
Respondent 70:”Lättare att söka på Facebook än att försöka hitta deras hemsida.
Deras öppettider står oftast tydligt på Facebooksidan. Man kan se andras omdömen.
Lättare för företaget att uppdatera än hemsidan, vilket oftast leder till nyare nyheter.
Spridningen till kunder blir större på fb, då man kan se att vänner gillar sidan”.
Alla citat tyder på eller säger direkt att man anser att det är viktigt att företagen finns på
Facebook för att man vill kunna söka information om företagen. Andra citat som visar
samma sak kan ses nedan:
Respondent 75:”Så att man lätt hittar info, ex öppettider om de är en fysisk butik”.
Respondent 86:”Kanske inte viktigt, men bra. Med anledning av hur pass omfattande
användandet av Facebook är tänker jag att ett företag som vill nå ut till sina kunder/
klienter till 100 % så bör de finnas på Facebook. Lättåtkomlig information kan spridas
till de intresserade”.
Respondent 91:”För att man ska kunna hitta information osv lättare”.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att många av våra resondenter söker efter
information om företag på Facebook men att majoriteten av respondenterna inte gör det,
skillnaden mellan de antal som söker efter information och de som inte gör det är
däremot inte särskilt stor. Den vanligaste typen av information som respondenterna
söker efter är ”information om olika event” och ”information om företag”. De flesta av
våra respondenter uppger även att de oftast söker efter mer än en sorts information på
den sociala nätverkssajten, ingen typ av information är därför enskilt i majoritet. Vi
kunde även se att många av de som anser att det är viktigt att företag finns på Facebook
använder den sociala nätverkssajten för att söka information om företag.

5.3 Interaktivitet
Då interaktivitet är ett av våra teoretiska teman, frågade vi våra respondenter huruvida
de var interaktiva med företagen på Facebook, detta gjordes genom att ställa frågor som:
“Brukar du gilla företags Facebooksidor?”, “Brukar du skriva på företags
Facebooksidor?” och “Brukar du kommentera inlägg från företag på Facebook?”
därefter frågades också hur ofta och varför för att ge mer information. Dessa frågor
ställdes för att kunna avläsa hur aktivt våra respondenter interagerar med företag på den
sociala nätverkssajten. Vår första definition på interaktivitet blev “Brukar du gilla
företags Facebooksidor?”, 38,6 % svarade Ja, 57,9 % sa Nej och 3,4 % Vet ej. Vilket
påvisade att majoriteten av respondenterna inte brukar gilla ett företags Facebooksidor.
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Skillnaden mellan de som sa att de brukar gilla företags Facebooksidor och de som sa
att de inte gjorde det var 19,3 % vilket kan ses som en stor procentandel, resultatet från
denna fråga är därför mycket tydlig, det är vanligare att inte gilla ett företags
Facebooksida än vad det är att göra det. Vilket betyder att interaktiviteten hos våra
respondenter i denna fråga inte är hög.
Vår nästa fråga gällande temat interaktivitet var “Brukar du skriva på företags
Facebooksidor?” 4,8 % av respondenterna svarade Ja och hela 93,8 % svarade Nej, 1,4
% visste inte eller ville inte svara på frågan. Även här kan resultatet ses mycket tydligt
som att majoriteten inte skriver på företags Facebooksidor och skillnaden mellan svaret
Ja och svaret Nej är 89 %. Vi valde också att jämföra resultaten från denna fråga med
frågan om respondenterna anser det är viktigt att företagen finns på Facebook, där
kunde vi se att 59,3 % tycker det är viktigt, samtidigt som 93,8 % inte skriver på
företagens Facebooksidor. Endast 4 respondenter av 145 brukar skriva på företags
Facebooksidor samtidigt som de anser att företagen ska finnas på den sociala
nätverkssajten.
Vi ställde också frågan till våra respondenter i vilket syfte de skriver på företagens
Facebooksidor, denna fråga riktade sig till de som svarat Ja på frågan om de brukar
skriva. Eftersom många inte skriver på företags Facebooksidor blev det väldigt få svar
på denna fråga men de som svarade Ja, gör det för att ge både negativ och positiv
respons. Det fanns inte någon speciell sorts respons som fick respondenterna att skriva
något. 1,4 % av de 4,1 % som svarade på denna fråga svarade “Både positiv och
negativ” 1,4 % svarade också “övrigt”, vilket tyder på att det också är av annan
anledning som respondenterna skriver.

(Figur 4: Ryngmark & Knutsson, 2014, utdrag ur SPSS)

Vi jämförde även som korstabellen ovan visar, resultaten från hur ofta respondenterna
skriver på företagens sidor med hur mycket tid respondenterna spenderar på Facebook,
där man kunde se att av de få procentandelar som svarade Ja på frågan; ”Brukar du
skriva på företags Facebooksidor?” spenderade majoriteten av dem 1-2 timmar om
dagen eller 3-4 timmar om dagen på Facebook. Vad gällande de som inte brukade
skriva på företags Facebooksidor spenderade majoriteten 1-2 timmar om dagen eller
mindre. Tid kan ses som en faktor till varför man “skriver”, men även de som inte
“skriver” spenderar 1-2 timmar om dagen på Facebook och därför är det svårt att se ett
samband mellan tiden och att skriva på företagens sidor.
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Vi frågade också respondenterna huruvida de brukade kommentera på företagens
Facebookinlägg. Hela 94,5 % svarade Nej, vilket gav ett tydligt svar, då endast 4,1 %
svarade Ja och 1,4 % Vet ej. Alltså kunde vi konstatera att respondenterna inte
kommenterar på företags inlägg. Av de 6 respondenter som svarade att de brukar
kommentera så svarade alla på frågan; “Om du svarade Ja på ovanstående fråga, hur
ofta?” att de gjorde det en gång i veckan eller mindre. Vad gäller kommenterande på
företags Facebookinlägg kunde vi se att interaktiviteten är mycket låg. När vi jämförde
tiden man spenderar på Facebook med huruvida man kommenterar ett företags inlägg
kunde vi se att ingen av de 6 respondenter som svarade att de brukar kommentera
företags Facebookinlägg spenderade mindre än en timme om dagen på Facebook,
samtidigt som 42 respondenter som svarade att de inte kommenterade spenderar mindre
än en timme om dagen på Facebook. Här kan man se en form av samband mellan tiden
spenderad på Facebook och chansen att respondenten ska kommentera.
Sammanfattningsvis kan vi säga att det är vanligast bland våra respondenter att gilla
företags Facebooksidor, även om majoriteten inte gör det. Gapet mellan att gilla och att
skriva samt kommentera är också väldigt stort. Vi kan inte heller se att någon form av
respons skulle främja mer interaktivitet mellan användare och företag. Detta eftersom de
respondenter som svarade att de brukar skriva på företags Facebooksidor gör det för att
ge både ”positiv och negativ” respons. Det går heller inte att se ett direkt samband
mellan hur interaktiv en användare är och hur mycket tid denne spenderar på Facebook.
Det som går att se är dock att ingen av de som brukar kommentera på företags
Facebookinlägg, spenderade mindre än 1 timme om dagen på Facebook, vilket
majoriteten av de som inte brukar kommentera gjorde.

5.4 Informationsdelning och påverkan
Till temat informationsdelning och påverkan ställde vi frågor som rörde
respondenternas vanor när det kommer till att dela företags inlägg på Facebook, om
inlägg från deras Facebookvänner gällande företag gör inläggen mer intressanta, om
chansen är större att de själva skulle dela ett företags inlägg om en vän gjort det samt
om de anser att de påverkas av deras vänners delade åsikter kring företag. Av de 145
respondenterna visade det sig att 83,4 % av de tillfrågade inte brukar dela företags
Facebookinlägg. Samtidigt svarade 11,7 % att dem brukar göra det och 4,8 % ansåg sig
inte kunna svara på frågan.
För att se om det fanns ett samband med hur mycket tid en person spenderar på
Facebook och om detta har någon betydelse för om man brukar dela företags
Facebookinlägg jämförde vi svaren från två frågor. Den ena frågan var relaterad till hur
mycket tid respondenterna spenderar på Facebook och den andra till om respondenterna
brukar dela ett företags inlägg. Utifrån korstabellen på nästkommande sida kunde vi se
att antalet timmar våra respondenter spenderar på Facebook inte har någon betydelse för
om man brukar dela företags inlägg eller inte. Majoriteten säger att de spenderar 1-2
timmar om dagen på den sociala nätverkssajten och majoriteten svarar också Nej på
frågan om de brukar dela inlägg från företag. Samtidigt svarar övervägande många Nej
på frågan om de brukar dela inlägg från företag oavsett hur mycket tid respondenterna
spenderar på Facebook. Dock återfinns flest personer av de som brukar dela företags
inlägg bland de som spenderar 3- 4 timmar om dagen på Facebook, vilket är något fler
än de som bara spenderar 1-2 timmar om dagen eller mindre.
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(Figur 5: Ryngmark & Knutsson, 2014, utdrag ur SPSS)

Då det för denna uppsats är av yttersta vikt att se huruvida användarna på Facebook
anser att det är viktigt att företagen finns på den sociala nätverkssajten samtidigt som vi
ville ta reda på hur mycket användarna interagerar med företagen har vi även satt frågan
om användarna brukar dela ett företags inlägg i relation med om dem anser att det är
viktigt att företagen finns på Facebook. Utifrån korstabellen nedan kunde vi se att
majoriteten av användarna (70 av 145) anser att det är viktigt att företagen finns på
Facebook samtidigt som de svarar Nej på frågan om de brukar dela ett företags
Facebookinlägg. Endast 13 av 145 svarade att de anser att det är viktigt att företagen
finns på Facebook samtidigt som de svarade Ja på frågan om de brukar dela ett företags
inlägg.
Av totalt 121 respondenter som svarat Nej på frågan om de brukar dela ett företags
inlägg anser således 70 stycken att företagen bör finnas på Facebook. 26 stycken anser
inte att företagen hör hemma där och 25 stycken svarade Vet ej på frågan. Av de 145
respondenterna har totalt 17 stycken svarat att de brukar dela företags inlägg där 13 av
dessa 17 anser att det är viktigt att företagen finns på den sociala nätverkssajten. 3
stycken har svarat Nej och 1 respondent valde att svara Vet ej. Av de 7 respondenter
som valt svarsalternativet Vet ej på frågan om de brukar dela ett företags inlägg har
majoriteten även svarat Vet ej på frågan om det är viktigt att företag finns på Facebook.
3 respondenter svarade Ja och ingen respondent i denna kategori ansåg att de inte bör
finnas på den sociala nätverkssajten.

(Figur 6: Ryngmark & Knutsson, 2014, utdrag ur SPSS)

På frågan om ett företags Facebookinlägg känns mer intressant om någon av
respondenternas Facebookvänner tidigare har delat inlägget svarade majoriteten av
respondenterna Ja (87 av 145). Således anser 60 % av respondenterna att företags inlägg
som delats av en annan Facebookvän är mer intressant än om inlägget inte hade delats
av en Facebookvän. Samtidigt anser 29 % inte att ett inlägg blir mer intressant och 11 %
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valde att svara Vet ej på frågan. För att ta reda på hur sambandet är mellan
respondenternas inställning till att dela ett företags inlägg och om ett inlägg är mer
intressant i det fall en vän delat inlägget korsade vi svaren på frågan om ett företags
inlägg känns mer intressant om en vän delat inlägget med svaren på om respondenten
själv brukar dela ett företags inlägg. Korstabellen nedan visar att majoriteten inte brukar
dela ett företags inlägg samtidigt som majoriteten anser att ett företags inlägg är mer
intressant om en Facebookvän delat det. Totalt anser 87 av 145 respondenter att ett
företags inlägg är mer intressant om en vän delat inlägget samtidigt som 73 av dessa 87
inte själva brukar dela ett företags inlägg. Endast 10 av 145 respondenter har svarat Ja
på båda frågorna och brukar alltså själva dela företags inlägg samtidigt som de anser att
ett inlägg blir mer intressant om en vän delat inlägget.

(Figur 7: Ryngmark & Knutsson, 2014, utdrag ur SPSS)

Totalt har 121 respondenter svarat att de inte brukar dela ett företags inlägg där 35 av
dessa anser att ett företags inlägg inte blir mer intressant för att en vän delat inlägget.
Detta gör frågan om chansen att respondenten själv delar ett företags inlägg om någon
av dess Facebookvänner tidigare gjort det ytterst intressant. Av 145 respondenter
svarade 51,7 % (75 av 145) Nej på frågan, 42,8 % (62 av 145) svarade Ja och 5,5 % 8
av 145) Vet ej. Sambandet mellan om respondenterna brukar dela ett företags inlägg på
Facebook och om chansen är större att respondenterna skulle dela ett inlägg om någon
av dess Facebookvänner tidigare gjort det går att avläsa ut korstabellen nedan.
Majoriteten brukar inte dela ett inlägg och chansen är inte heller större att
respondenterna skulle göra det även om en vän tidigare delat inlägget.

(Figur 8: Ryngmark & Knutsson, 2014, utdrag ur SPSS)

Samtidigt svarar majoriteten av de som brukar dela inlägg från företag (17 av 145) att
chansen är större att de själva delar ett inlägg om en Facebookvän tidigare gjort det (13
av 17). Även bland de som svarat att de inte vet om de brukar dela ett företags inlägg på
Facebook svarar majoriteten att chansen är större att de själva delar ett inlägg om en
Facebookvän tidigare gjort det. För att ta reda på om användarna på Facebook påverkas
av deras vänners delade åsikter om ett företag ställde vi även en fråga i enkäten som
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berörde detta samt vilken typ av åsikter som respondenten ansåg sig bli mest påverkad
av. Frekvenstabellen nedan visar fördelningen av svaren samt de svarsalternativ som
fanns tillgängliga i enkäten.

(Figur 9: Ryngmark & Knutsson, 2014, utdrag ur SPSS)

Majoriteten av respondenterna vilket var 49 % (71 av 145) anser att de påverkas av både
positiva och negativa åsikter om företag. Samtidigt anser 30,3 % (44 av 145) att de inte
påverkas av deras Facebookvänners delade åsikter om företag. För att ta reda på
sambandet mellan påverkan av respondenternas vänners åsikter och om chansen är
större att respondenterna själva delar ett inlägg om en vän tidigare gjort det korsade vi
svaren från de båda frågorna. Korstabellen nedan visar sambandet.

(Figur 10: Ryngmark & Knutsson, 2014, utdrag ur SPSS)
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Ur korstabellen på föregående sida kunde vi avläsa att de som påverkas av både positiva
och negativa åsikter också var dem som i störst utsträckning skulle dela ett företags
inlägg om en Facebookvän tidigare delat inlägget. Samtidigt skulle 28 av de 71 som
svarat att de påverkas av både positiva och negativa åsikter inte dela ett inlägg även om
en Facebookvän tidigare delat inlägget. Av de som svarat att de inte påverkas av
vänners delade åsikter om ett företag (44 av 145) anser 9 av 44 att chansen är större att
de skulle dela ett företags inlägg om en Facebookvän tidigare gjort det. Dock anser
majoriteten 31 av 44 att de varken påverkas av deras vänners delade åsikter eller att
chansen är större att de skulle dela ett företags inlägg även om en Facebookvän tidigare
gjort det.
Med en korstabell kunde vi även studera sambandet mellan respondenternas vanor att
dela ett företags Facebookinlägg samt hur respondenterna påverkas av deras
Facebookvänners delade åsikter om företag. Som tidigare nämnts brukar majoriteten av
respondenterna inte dela företags inlägg på Facebook, samtidigt anser majoriteten att de
påverkas av sina Facebookvänners delade åsikter och då både positiva samt negativa
åsikter. Av de som påverkas av både positiva och negativa åsikter (71 av 145) brukar
endast 5 av 71 dela företags inlägg på Facebook och hela 61 av 71 brukar inte göra det.
Av de som anser att de inte påverkas av deras vänners delade åsikter (44 av 145)
svarade endast 7 av 44 att de brukar dela ett företags inlägg och hela 35 av 44 svarade
att de inte brukar dela företags inlägg. Här är således resultatet av korstabellen tydlig
där majoriteten påverkas av både positiva och negativa åsikter från deras vänner om
företag men få brukar själva dela företagens inlägg.
Sammanfattningsvis kan vi se att majoriteten av våra respondenter inte brukar dela ett
företags inlägg på Facebook. Det finns inte heller ett samband med hur mycket tid som
spenderas på Facebook. Majoriteten av respondenterna anser även att det är viktigt att
företag finns på Facebook, samtidigt som majoriteten inte brukar dela inlägg från
företag. Många anser också att ett inlägg är mer intressant om en av deras
Facebookvänner tidigare delat inlägget. Majoriteten av respondenterna anser att de
påverkas av både positiva och negativa åsikter om ett företag som en vän delat. De som
skulle dela ett Facebookinlägg om en vän tidigare delat inlägget är också de som anser
sig påverkas av deras vänner åsikter.

5.5 Analys
5.5.1 Informationssökande
När det kommer till informationssökande är teorin mycket tydlig, både från
vetenskapliga artiklar av Whiting & Williams (2013) och Walker Naylor et al.(2012)
finns starka bevis för att informationssökande är ett av de viktigaste
användningsområden för sociala medier. Resultatet på undersökningen påvisar en lite
annorlunda syn. När vi frågade respondenterna huruvida de brukar söka information om
företag på Facebook svarade majoriteten av respondenterna Nej (52,3 %) och 46,2 % av
respondenterna svarade Ja. Vilket var den minsta skillnaden mellan Ja och Nej svar vi
fått på hela undersökningen. Man kan då tolka svaren som att det verkar vara en stor del
av respondenterna som använder Facebook för att söka information om företag vilket
stämmer överens med teorin. Samtidigt kan vi se att majoriteten av respondenterna inte
gör det, vilket också kan tolkas som motsägelse av teori, då teorin inte stämmer i detta
fall.
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Om man istället jämför Walker Naylor et al. (2012) teori om informationssökande som
en viktig del i användandet av sociala medier med de olika citat vi plockat från
respondenternas svar på frågan om de anser det är viktigt att företag finns på Facebook,
kan vi se att det finns många citat som beskriver hur viktigt informationssökande är i
användandet av Facebook. Respondenterna skriver om hur viktigt det är att kunna söka
information om allt ifrån events till öppettider, vilket tyder på att Whiting & Williams
(2013) och Walker Naylor et al. (2012) har rätt. Respondenterna verkar, enligt de citat
vi fått, tycka att informationssökandet är en mycket stor del av Facebookanvändandet då
vi tror att de själva inte uppfattar att det är just informationssökande de ägnar sig åt,
eftersom majoriteten svarar att de inte söker information om företag på Facebook.
Samtidigt som många uppger att en viktig anledning till att företag ska finnas på
Facebook är för att man ska kunna söka olika sorters information om dem.
Då vi frågade respondenterna vilken typ av information de sökte efter på Facebook
visade det sig att man som vanligast sökte efter mer än en sorts information, vilket
också kan härledas till att informationssökande är en stor del av Facebook-användandet.
Walker Naylor et al (2012) säger att användarna litar på informationen de hittar på
sociala medier. De argumenterar för att användare är benägna att använda just sociala
medier som en parameter för att lära känna eller hitta information om ett företag, vilket
också vårt resultat påvisar då en stor del av respondenterna använder Facebook för att
söka efter information.
Själva informationssökandet ser vi som den belöning användarna får av
kommunikationen med företagen. Uses and gratifactions theory fokuserar på motiven
bakom medieanvändandet (Papacharissi & Rubins, 2000) och som i detta fall blir
informationen som användarna kan få fram om företagen på den sociala nätverkssajten.
Det är samtidigt svårt för oss att se huruvida sociala medier är det primära verktyget
publiken använder i letandet av information som Walker Naylor et al. (2012)
argumenterar för, då vi inte ställt den frågan, samtidigt som majoriteten av våra
respondenter svarade att de inte använder Facebook för att söka information. Då en så
stor andel inte sökte information om företag på Facebook, kan vi tolka det resultatet
som att Facebook inte är det primära sökverktyget enligt våra respondenter.
5.5.2 Interaktivitet
När man talar om sociala medier lägger man stor vikt vid möjligheten till interaktivitet,
eftersom varumärken och kunder båda har chansen att socialisera med och möta
varandra (Shojaee & bin Azman, 2013). Interaktiviteten definierades i vår undersökning
genom frågor om huruvida respondenterna gillade, kommenterade eller skrev på
företags Facebooksidor. 38,6 % av respondenterna svarade att de brukade gilla företags
Facebooksidor, och alltså brukar vara interaktiva, samtidigt som hela 57,9 % sa Nej och
inte är interaktiva med vårt mått mätt.
Den största delen av svaren visade att respondenterna inte är interaktiva med företagen
och inte heller är med i företagens dialoger och skapar således inte heller en gemensam
förståelse som efterfrågas enligt dialogteorin (Kent &Taylor, 2002). Företagens
deltagande på Facebook uppfyller inte kraven för att en respondent ska gilla deras sida,
respondenten kommer därför inte heller att få informationen om företaget och kommer
inte heller att kunna vara med och skapa en gemensam förståelse. Majoriteten av
respondenterna tar inte heller enligt oss chansen till den nya tvåvägskommunikationen
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(Nygren & Wadbring, 2013) och som vi tidigare nämnt kräver Uses and gratifications
theory i praktiken att mottagaren är minst lika engagerad som sändaren (Fiske, 1997).
Detta är något som inte går att se i fallet med interaktivitet då användarna inte alls är
särskilt engagerade i företagens meddelanden på Facebook.
När det frågades huruvida respondenten brukar skriva på ett företags sidor var svaret
tydligt, hela 93,8 % svarade Nej. Interaktionen på sociala medier ska vara påverkan från
båda håll, det krävs en dialog och en ömsesidig omsorg av varandra (Kent & Taylor,
2002). Att döma av resultaten på frågan finns det inte särskilt stor ömsesidig empatisk
omsorg om varandra då publiken inte verkar ha något intresse av att skriva till
företagen. Det är snarare företagen som skriver på sina egna sidor vilket inte kan
kopplas till eller sägas vara tvåvägskommunikation (Nygren & Wadbring, 2013). Den
kommunikation vi kan se är snarare gammaldags envägskommunikation (Larsson,
2008)med en tydlig sändare och en tydlig mottagare.
Om man tittar på resultaten genom konvergensmodellen (Larsson, 2008) och analyserar
resultaten utefter den, finns det absolut ingen sammansmältning av två olika parters
åsikter då publikens åsikter inte förmedlas till företagen, detta eftersom publiken själva
inte skriver på företagens Facebooksidor. 93,8 % skriver inte till företagen och av de 4,8
% som svarade att de skriver på företags Facebooksidor svarade alla på följdfrågan om
hur ofta de gjorde det, att de gjorde det en gång i veckan eller mindre, alltså inte i någon
större utsträckning. När frågan ställdes till respondenterna om varför de tyckte företag
skulle finnas på Facebook svarade till exempel respondent 10: ”För det är en enkel och
billig väg till marknadsföring, som i sin tur förhoppningsvis leder till ökade intäkter för
företaget. Det är ett enkelt sätt för dem att nå sina kunder. Det är även enkelt att få
kontakt med företagen”. Vilket tyder på att respondenterna anser att företagen ska
finnas på Facebook och att det finns stora möjligheter för företagen där, men resultatet
på frågan om de skriver på företagens Facebooksidor tyder på att de inte själva
kommunicerar med dem, detta betyder alltså att en ömsesidig förståelse inte har nåtts.
När vi jämförde resultaten från frågan: ”Tycker du att företag ska finnas på Facebook?”
och ” Brukar du skriva på företags Facebooksidor?” Visade det sig att endast fyra
respondenter brukar skriva på företags Facebooksidor och anser att företagen ska finnas
på Facebook. Däremot var det hela 81 respondenter som tyckte att det är viktigt att
företag finns på Facebook men som själva inte skriver på företagens Facebooksidor.
Detta är något som inte kan ses som tvåvägskommunikation. Om respondenterna själva
inte är med och kommunicerar med företagen är de heller inte med och skapar en
ömsesidig förståelse (Larsson, 2008). Den sista frågan gällande interaktivitet handlade
om kommentarer, där vi frågade respondenterna: ”Brukar du kommentera inlägg från
företag på Facebook?”. Svaret kunde även här ses lika tydligt som frågan ovan, där
94,5 % svarade Nej. Interaktiviteten är även här mycket låg, vilket återigen tyder på att
möjligheten till interaktion, där både kunder och företagen har möjlighet att socialisera
och möta varandra näst intill är obefintlig även om den borde finnas (Shojaee & bin
Azman, 2013). Enligt dialogteorin (Larsson, 2008) krävs en ömsesidig, empatisk
kontakt med omsorg av varandra och en gemensamt förpliktande känsla som ska kännas
närstående och där de deltagande ska våga ta risker i kontakten. Det går inte att se
någon av dessa karaktärsdrag i dialogen mellan våra respondenter och företagen utifrån
vår undersökning, därför kan man argumentera för att dialogen inte existerar, utan måste
kanske klassificeras som någonting annat. Eftersom 94,5 %, 93,8 % och 57,9 % säger
att de inte interagerar på någon av de olika frågorna om interaktion vi ställt, kan vi göra
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antagandet att majoriteten alltså inte för en dialog med företagen, detta i enlighet med
Kent och Taylor´s (2002) teori om dialog då inga av dessa kännetecken återfinns i
kommunikationen (Larsson, 2008).
Utifrån resultaten kan vi se att majoriteten av respondenterna inte har någon
kommunikation med företagen på Facebook, för den största andelen av respondenterna
finns det ingen tvåvägskommunikation. Utan endast kommunikation från ett håll, vilket
är företagens. Inte heller någon ömsesidig förståelse, som eftersträvas inom
tvåvägskommunikationen och interaktivitet återfinns (Larsson, 2008).
Larsson (2008) argumenterar för att kommunikationen på sociala medier mellan företag
och användare är präglad av deltagande från båda parter men eftersom respondenterna
själva inte interagerar med företagen, tolkar vi resultatet från undersökningen som att
det inte finns någon kommunikation eftersom det inte finns deltagande från båda parter.
Konvergensmodellen (Larsson, 2008) som handlar om en sammansmältning mellan två
parters åsikter, är relevant för att kommunikationen då kan ses som en gemensam
handling mellan de deltagande, vilket kommunikationen inte i detta fall kan ses som.
Enligt oss kan man inte se kommunikationen mellan företag och våra respondenter på
Facebook som en gemensam handling när majoriteten svarar att de inte kommenterar,
inte gillar och inte skriver på företagens Facebooksidor. Kommunikationen blir då
endast en handling från företagens sida.
5.5.3 Informationsdelning och påverkan
I Whiting & Williams studie (2013) kring varför människor använder sociala medier
konstaterades, som tidigare nämnts, att många använder sociala medier för att dela
information. Enligt vår undersökning där vi tittat på en mer specifik form av
informationsdelning, om användarna brukar dela företags inlägg på Facebook kan vi
konstatera att majoriteten av våra respondenter (83,4 %) inte brukar göra det.
Anledningen till detta resultat tror vi kan vara att den typen av information inte är den
som användarna brukar dela.
Det är svårt att spekulera i vilken typ av information som i huvudsak brukar delas då
detta inte hör till frågorna som vi ställt i vår undersökning, vi kan bara utesluta det
faktum att de flesta brukar dela olika företags inlägg. Samtidigt svarade som tidigare
nämnts majoriteten av våra respondenter Ja på frågan om de anser att det är viktigt att
företag finns på Facebook. Eftersom få brukar dela företagens information gör vi
antagandet att involveringen i att sprida företagens information inte är särskilt hög.
Respondenterna är därför inte benägna att hjälpa företagen med att dela deras inlägg
samtidigt som de dock gärna ser företagen på den sociala nätverkssajten. Orsakerna till
varför respondenterna gärna ser företagen på Facebook var många och en respondent
lämnade kommentaren; ”Bra marknadsföring och informationsspridning”. Exakt vad
respondenten menar med informationsspridning går inte att konstatera men vi tolkar det
som att respondenten syftar till att information om företagen lättare sprids. Något som
dock inte sker med majoriteten av våra respondenters hjälp.
Den interpersonella kommunikationen benämndes i litteraturgranskningen som en typ
av kommunikation mellan minst två personer och där möjligheten till påverkan kan vara
stor (Falkheimer, 2001). Samtidigt nämndes att den interpersonella kommunikationen
mellan människor sägs ha en större effekt på individer än vad masskommunikation har
(Larsson, 2002). Resultatet av vår uppsats visar att majoriteten (60 %) av
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respondenterna anser att ett företags Facebookinlägg känns mer intressant om någon av
deras Facebookvänner tidigare delat inlägget. Detta kan relateras till teorin och de
påståenden som finns kring den effekt interpersonell kommunikation kan ha på
individer jämfört med masskommunikation.
Genom att titta på om det fanns ett samband mellan de som brukar dela ett företags
inlägg och de som ansåg att ett företags Facebookinlägg blir mer intressant om en vän
delat inlägget kan vi konstatera att de som brukar dela ett företags inlägg också anser att
ett inlägg är mer intressant om en vän tidigare delat inlägget. Detta bidrar till
funderingar kring om benägenheten att dela ett inlägg också påverkar de faktum om ett
inlägg från andra vänner känns intressant eller inte. Samma situation uppstår i det fall
där sambandet undersökts mellan om respondenterna brukar dela ett företags inlägg och
om chansen är större att respondenterna skulle dela ett inlägg om en vän tidigare gjort
det. Majoriteten skulle inte dela inlägget även om en vän gjort det men bland de som
brukar dela inlägg från företag svarade majoriteten även att chansen är större att de delar
ett inlägg om en vän gjort det. Således krävs att en respondent brukar dela inlägg för att
denne ska tycka att ett inlägg blir mer intressant om en vän tidigare delat det och samma
sak gäller även för att chansen att respondenten ska dela vidare ett inlägg som delats av
en annan vän.
Ovanstående bidrar till att teorierna om interpersonell kommunikation (Falkheimer,
2001) och elektronisk word -of- mouth (Shojaee & bin Azman, 2013) som båda är
teorier där påverkan mellan människor står i fokus både stämmer och inte stämmer
överens med vårt resultat. Detta eftersom teorin menar att människor påverkar varandra
i sin kommunikation, vår uppsats visar dock att för att en person ska påverkas av en
annan så krävs att denne redan har ett högt engagemang sedan tidigare. Med detta
menar vi att teorierna om interpersonell kommunikation samt EWOM och hur påverkan
mellan människor fungerar, inte alls stämmer om en person inte har för vana att dela
inlägg från företag. Att en Facebookvän delar ett företags inlägg har alltså ingen
påverkan på om denne delar det vidare eller inte eftersom det inte är något som
personen brukar göra. Samtidigt har Wolny & Muller (2013) en stor poäng i att en
persons benägenhet till EWOM också har att göra med hur involverad en person är i ett
företag, alltså hur mycket man kanske gillar eller ogillar företaget, vilket också kan
spela en stor roll i detta sammanhang.
I vår uppsats har påverkan mellan människor även yttrat sig i de frågor vi ställt och de
resultat vi fått kring om våra respondenter tar till sig information från andra och i vilken
utsträckning. De flesta av respondenterna påverkas av både positiva och negativa åsikter
om ett företag, något som stämmer väl överens med teorierna kring just EWOM
(Shojaee & bin Azman, 2013; Wolny & Mueller, 2013). Näst flest människor ansåg sig
inte alls påverkas av andras åsikter kring företag, något som vi dock anser kan vara svårt
att tolka då detta är personernas egen uppfattning om dem själva och kanske finns där
en omedvetenhet kring vilken effekt vissa utomstående krafter kan ha på oss som
individer?
Wolny & Mouller (2013) argumenterar för, som vi nämnde i litteraturgranskningen, att
det är mycket viktigt att förstå vad som kan motivera EWOM hos människor. Enligt
teorin (Walker Naylor et al. 2012) blir individer så pass påverkade av informationen på
sociala medier att dessa kan komma att tycka om eller gilla ett företag om andra
liknande en själv tidigare har gjort det. Vårt resultat visar att även om respondenterna
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anser sig påverkas av andra människors delade åsikter om ett företag, både positiva och
negativa så bidrar inte dessa åsikter till att man själv delar ett företags inlägg. Vi kan
därför inte se att en väns åsikter gentemot ett företag skulle påverka majoriteten av
respondenterna till den grad att de motiveras till att dela vidare informationen.
Respondenterna påverkas således av sina vänners delade åsikter. Samtidigt går det
givetvis att spekulera i om detta gäller alla Facebookvänner en respondent har eller om
det bara gäller vissa som respondenten då troligtvis har ett större förtroende för. Att
respondenterna påverkas av sina Facebookvänner fastslår dock att personen som står
bakom ett meddelande är, som teorin också säger, avgörande för hur budskapet mottags.
Samtidigt är respondenternas Facebookvänners påverkan inte tillräckligt stor för att
motivera respondenterna till att sprida informationen vidare som en form av EWOM.
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6 Diskussion och sammanfattning
I detta kapitel förs en diskussion där våra egna tankar kring uppsatsen förs fram. Vi
presenterar de slutsatser vi har dragit utifrån tidigare teorier och den insamlade data
samt den analys som gjorts i kapitel 5. Slutsatserna presenteras likt andra kapitel under
respektive tema. Här besvaras även vår frågeställning.
Syftet med uppsatsen har varit att bidra med ökad förståelse och kunskap om hur
svenska Facebookanvändare i åldrarna 16-25 interagerar med företag på den sociala
nätverkssajten. Samt hur de påverkas och motiveras av sina Facebookvänner. Genom de
tre teman som genomsyrat hela uppsatsen har vi kunnat ta fram en enkät som lett fram
till ett resultat och en analys. Uppsatsen hade en huvudfråga: Hur interagerar svenska
Facebook användare i åldrarna 16-25 med företag på den sociala nätverkssajten?
Uppsatsen hade även två delfrågor: Hur viktig är möjligheten att söka efter information
om företag på Facebook? Och Hur kan användarna påverkas av sina Facebookvänner
för att motiveras till elektronisk word-of-mouth på Facebook? Vi har efter
genomförandet av uppsatsen kommit fram till intressant information kring hur
användarna ser på företagens kommunikation på Facebook. Många av våra respondenter
har svarat väldigt lika i enkäten vilket har lett till enhetliga svar.
Generellt sett har vi uppfattat respondenternas syn på företagens kommunikation som
mycket negativ. Detta eftersom att majoriteten av våra respondenter inte alls verkar
särskilt engagerade i den tvåvägskommunikation som är möjlig på den sociala
nätverkssajten. Vi har samtidigt uppfattat respondenterna som positiva på grund av att
majoriteten anser att företagen hör hemma på Facebook. Detta gör att vi ser de olika
svaren från respondenterna som paradoxala; om man som användare tycker att det är
viktigt att företagen finns på Facebook, varför vill man då inte själv interagera med
dem? Våra respondenter interagerar knappt med företagen, varken genom att gilla,
skriva, kommentera eller dela. De flesta användare vill enligt oss ha företagen
tillgängliga av orsaken att de ska kunna nå dem när de passar dem och inte i ett syfte att
skapa en kontakt eller en dialog.
Vi tror att den paradox vi talar om i ovanstående stycke till stor del handlar om att
användarna svarade på frågan om det är viktigt att företagen finns på Facebook ur ett
företags perspektiv. Detta eftersom många kommentarer handlade om det faktum att det
är en bra plattform för företagen att nå ut till sina kunder (se bilaga 5 Citat). Vi
förvånades utav detta, eftersom frågan egentligen handlade om varför användarna tyckte
det var viktigt och inte varför det var viktigt för företagen. Här måste man ta hänsyn till
att många kan ha försökt svara på ett sätt som skulle vara ”det rätta”, alltså ett svar som
de trodde att vi kanske ville ha. Egentligen borde det naturliga svaret ha varit att det inte
är viktigt med företag på Facebook, eftersom de själva inte interagerar med dem. Detta
är en av orsakerna till att vi spekulerar i olika alternativ till paradoxen. Samtidigt är det
svårt att dra en slutsats kring denna paradox eftersom vi inte har några belägg för hur
det egentligen är. Kan det vara så att respondenterna inte svarat helt sanningsenligt på
frågan eller är det verkligen så respondenterna känner?
Vi anser att det resultat vi fått fram skiljer sig relativt mycket från den teori som finns
kring sociala medier, där sociala nätverkssajter presenteras som lösningen på många av
företagens kommunikationsproblem (Nygren & Wadbring, 2013; Heide et al., 2012;
Larsson, 2008). I teorin kan man avläsa att det finns en viss problematik men vi anser
inte att det framgår tillräckligt tydligt att det också finns stora svårigheter med att arbeta
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med sociala medier. Ofta talas det nästan enbart om de fördelar som sociala medier kan
medföra och alldeles för lite om hur viktigt det är att ha en tydlig och klar strategi kring
målet med att använda sociala nätverkssajter som till exempel Facebook. På grund av
vårt resultat kan vi konstatera att det inte alls är så enkelt som teorin ofta påstår och att
användarna har en inställning som kan göra det svårt för företagen att bli framgångsrika
på sociala nätverkssajter som Facebook. Många användare ser Facebook som sin privata
sfär och vill inte ha reklam eller företag som inkräktar i deras flöden (se bilaga 5 citat);
Respondent 20: ”Jag använder fb för att se vad mina vänner har för sig för kul och inte
för att uppdateras om företags marknadsföring eller liknande”.

6.1 Slutsatser Informationssökning
I temat informationssökning kommer vi fram till att en stor andelen av respondenterna
söker information på Facebook. Den information de främst söker efter är ”information
om events” och ”information om företagen”. Det är vanligast att man söker efter mer än
en typ av information, vilket vi tolkat som att respondenterna söker efter mycket
information. Majoriteten anser att det är viktigt att företag finns på Facebook och
majoriteten av dessa söker också information om företag på Facebook, något som tyder
på hur stor del informationssökning är i användandet av den sociala nätverkssajten.
Detta samtidigt som det är tydligt att de som anser att företag bör finnas på Facebook
också anser de för att de vill söka information om företagen. Många lämnade även
kommentarer kring just detta som styrker vårt påstående ovan (se bilaga 5 Citat). Den
slutsats vi kan dra är att informationssökande är en stor del av användandet och kan
sägas vara direkt kopplat till hur viktigt användarna anser att det är att företagen finns
på Facebook. Detta bidrar således också till att teorin kring informationssökande
(Whiting & Williams, 2013; Walker & Naylor, 2012) stämmer väl överens med de
resultat vi fått.

6.2 Slutsatser Interaktivitet
Temat interaktivitet har resulterat i att vi fått fram resultat om hur interaktiva våra
respondenter är med företag på Facebook. Majoriteten av respondenterna är inte aktiva i
sin kommunikation med företagen. Bland de som brukar gilla, skriva eller kommentera
på företagens Facebooksidor är det dock flest som enbart brukar gilla en sida. Detta
förklaras också i teorin som säger att det kan ses som enklare att gilla eller följa ett
företag eller varumärke än att på annat sätt visa sin uppskattning (Shojaee & bin
Azman, 2013). Samtidigt är det 33,8 % färre som brukar skriva än gilla och 34,5 %
färre som brukar kommentera än gilla. Steget mellan dessa handlingar är därför väldigt
stort. Den tid en respondent spenderar på Facebook spelar inte heller någon roll för hur
interaktiv man är med företagen. Sett i relation till teorin kan vi inte se att det finns
någon form av dialog mellan användare och företag (Kent & Taylor, 2002) och vi kan
inte heller se att den typ av interaktion som går att se kan kallas för en dialog. Det finns
således ingen ömsesidig dialog och den största delen av kommunikationen kan ses som
envägskommunikation.
För den största delen av respondenterna finns ingen tvåvägskommunikation även om
respondenterna själva anser att möjligheten till dialog med företagen är det som gör att
det är så viktigt att företagen finns på den sociala nätverkssajten (se bilaga 5 Citat). Då
deltagandet från respondenterna i kommunikationen med företagen är så pass låg kan vi
konstatera att kommunikationen är näst intill obefintlig, detta då en dialog kräver
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deltagande från båda parter. Vilket man enligt Uses and Gratifications theory (McQuail,
2010) inte kan skylla på företagen eftersom man i teorin och vi i denna uppsats har sett
deltagarna som aktiva varelser. Samtidigt kan vi ana att företagen inte anstränger sig
tillräckligt för att uppmuntra och motivera användarna till en dialog, men då vi inte tagit
med företagens synpunkter i denna uppsats är det svårt att helt skylla på dem.

6.3 Slutsatser Informationsdelning och påverkan
Det resultat vi fått fram under temat informationsdelning och påverkan visar att de flesta
av våra respondenter inte brukar dela ett företags Facebookinlägg. Samtidigt kan vi se
att teorierna om interpersonell kommunikation (Falkheimer, 2001) och elektronisk word
-of- mouth eller EWOM (Shojaee & bin Azman, 2013) både stämmer och inte stämmer
överens med vårt resultat. Detta eftersom vår uppsats visar att för att en person ska
påverkas av en annan så krävs att denne redan har ett högt engagemang sedan tidigare.
Vi kan därför konstatera att det för att en person ska dela vidare ett inlägg som en
Facebookvän delat krävs att personen brukar dela inlägg från företag. Att en
Facebookvän delar ett företags inlägg har alltså ingen påverkan på en person som inte
har för vana att dela inlägg från företag. Samtidigt har Wolny & Muller (2013) som
tidigare nämndes i analysdelen, en stor poäng i att en persons benägenhet till EWOM
också har att göra med hur involverad en person är i ett företag, vilket också kan spela
en stor roll i detta sammanhang. Företagen måste således få användarna att “prata” med
varandra om dem. Samtidigt bör man som företag ha en större förståelse för hur
information sprids på Facebook.

6.4 Forskningsfrågan besvaras
- Hur interagerar svenska Facebook användare i åldrarna 16-25 med
företag på den sociala nätverkssajten?
Resultatet av vår uppsats analyserat med hjälp av litteraturgranskningen visar att våra
respondenter i åldrarna 16-25 till stor del inte interagerar med företagen. Vi kan också
se att det som skulle kunna vara en tvåvägskommunikation snarare karaktäriseras av en
envägskommunikation från företagens sida.
Det är ytterst svårt att motivera våra respondenter till interaktion, det som krävs för att
motivera en person till att dela ett företags inlägg är att personen har för vana att dela
inlägg på den sociala nätverkssajten. Det är därför svårt att motivera individer som inte
brukar gilla, dela eller kommentera till att börja interagera. Vi kan därför konstatera att
det krävs ett högt engagemang sedan tidigare för att en individ ska motiveras till
interaktion med företag på Facebook. Den typ av interaktionen som ändå sker på
Facebook bland våra respondenter har genom vår analys av resultatet visat sig vara
informationssökande och att gilla ett företag. Vi kan även konstatera att det är lättast att
motivera en individ till att gilla ett företags Facebooksida än att motivera en individ till
att skriva på ett företags sida eller kommentera på ett företags Facebookinlägg. Vi kan
således se att den interaktion som respondenterna har med företag på Facebook är
ytterst begränsad och kan snarare liknas vid envägskommunikation.
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- Hur viktig är möjligheten att söka efter information om företag på Facebook?
Då vi frågat om Facebook och företag var många respondenter positiva, vilket vi ser
som att dem vill ha företagen på Facebook. Men när det kommer till att interagera med
företagen är det betydligt färre användare som gör detta. Användarna i vår uppsats anser
däremot att det är viktigt med information om företagen på Facebook. Detta eftersom en
stor andel söker information, vilket vi ser hör ihop med det faktum att många anser att
det är viktigt att företagen finns på den sociala nätverkssajten. De vill också kunna söka
information om dem där. Respondenterna använder således Facebook för att söka
information om företag, vilket tydligt kan ses i resultaten av vår undersökning. Vi kan
därför konstatera att det är viktigt för användarna att de har möjligheten att söka
information om företag på den sociala nätverkssajten.
- Hur kan användarna påverkas av sina Facebookvänner för att motiveras till
elektronisk word-of-mouth på Facebook?
Vår uppsats visar att för att en person ska påverkas av en annan så krävs att denne har
ett högt engagemang sedan tidigare. För att en person ska dela vidare och bidra till
elektronisk word of mouth krävs alltså ett högt engagemang. Vi kan därför konstatera
att för att en person ska dela vidare ett inlägg som en Facebookvän delat krävs att
personen brukar dela inlägg från företag, samt att denne ska vara engagerad. Att en
Facebookvän delar ett företags inlägg har alltså ingen påverkan på en person som inte
har för vana att dela inlägg från företag.

- 40 -

7 Rekommendationer till företag
I detta kapitel ges rekommendationer till företag kring vad de bör tänka på gällande
Facebook och deras kommunikation med användarna av den sociala nätverkssajten.
Detta eftersom vi vill att företagen ska kunna dra nytta av vår uppsats och för att vi vill
förtydliga hur de kan göra det.
De företag som vill nå svenska Facebookanvändare i åldrarna 16-25 på den sociala
nätverkssajten bör, baserat på resultatet och de slutsatser vi gjort utifrån vår uppsats, ha
ett flertal aspekter i åtanke. För det första kan det vara väldigt svårt att få denna
målgrupp att interagera med det egna företaget. Det krävs en hög motivation och ett
stort engagemang sedan tidigare hos användarna för att dessa ska involvera sig i
kommunikationen med företag. Det kan därför vara bra att ha en klar strategi för hur
man ska gå tillväga för att klara av Facebook (Meredith, 2012). Samt hur man ska göra
för att skapa en motivation hos användarna som dessutom får dem att tala om ens
företag mellan varandra. Det räcker inte med att bara finnas på Facebook om man som
företag är ute efter att ens budskap ska spridas som en form av, förhoppningsvis, positiv
elektronisk word-of-mouth (Shojaee & bin Azman, 2013, Wolny & Mueller, 2013).
Samtidigt bör man anpassa de sociala medierna utefter det egna företaget (Russel &
Stutz, 2014) och alltså inte spendera för mycket tid på att “göra som alla andra gör”.
Alla företag är som Russel & Stutz (2014) säger, olika och bör därför hantera Facebook
på olika sätt. Vi hoppas dock inte att man blir skrämd av detta och väljer att inte
använda Facebook som en kommunikationskanal. Detta eftersom det är tydligt att
användarna vill ha företagen där om så bara för att söka efter information och för att ha
möjligheten till att interagera med företagen om man skulle vilja. Det vi menar är
snarare att det krävs ganska mycket av ett företag för att användarna ska involvera sig i
en dialog och för att kommunikationen ska kunna ses som en tvåvägskommunikation.
Vårt förslag är att man noga planerar för sin kommunikation på Facebook och att man
skapar strategier som ska motivera användarna att interagera med företaget. Detta
eftersom företag enligt oss alltid bör sträva efter en dialog med sin publik. Vi har i den
här uppsatsen kunnat konstatera hur användarna ser på företagens kommunikation på
Facebook, vilket kan vara en hjälp i det framtida arbetet med sociala medier. Till att
börja med måste företagen dock sluta se sociala medier som lösningen på alla
kommunikations problem och istället faktiskt öppna ögonen för de svårigheter som
finns med detta relativt nya medie (Heide et al., 2012). I slutet av inledningen (kap 1)
tog vi upp ett citat från “Kommunikation i organisationer” skriven av Heide et al.
(2012) där författarna citerar Avinash Kaushik (2009) analytiker på Google när hon
beskriver företag och sociala medier:
-“Social media is like teen sex. Everyone wants to do it. No one actually knows how”.
(Kaushik, 2009 citerad i Heide et al., 2012:223)
Inom en snar framtid hoppas vi dock att vi kan säga;
-“Social media used to be like teen sex. Everyone wanted to do it. Eventually they
learned how”.
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8 Förslag på framtida forskning
I detta kapitel ger vi förslag på framtida forskning till de som funnit vår uppsats
intressant och som önskar att utveckla den vidare. Förslagen behöver inte följas till
punkt och pricka utan kan även fungera som inspiration för den som står inför dilemmat
att välja ämne till en kandidatuppsats eller liknande. Vi anser själva att de resultat vi
fått fram i vår uppsats är mycket spännande och intressant samtidigt som vi gärna
skulle vilja se en utveckling av uppsatsen. Ingen forskning är komplett och den kan
ständigt utvecklas.
Som förslag på framtida forskning kan forskaren komplettera vår kvantitativa
undersökning med en eller flera kvalitativa undersökningar för att få mer information
gällande vad det är som får användarna att interagera med företagen på Facebook. Detta
skulle troligtvis resultera i ett bredare resultat där forskaren har möjlighet att jämföra
svar från enkäter och intervjuer. Det skulle också vara mycket intressant att ha en eller
flera kvalitativa intervjuer med företag för att se hur de själva ser på sin kommunikation
på sociala medier, och därefter jämföra företagens svar med användarnas. Vår uppsats
kan därför ses som ett förberedande arbete för en kvalitativ studie. Samtidigt vill vi
påpeka att den inspiration vi fann i tidigare forskning med Uses and gratifications
theory (Whiting & Williams, 2013, Papacharissi & Rubins, 2000, K. Kaye & J.
Johnsson, 2002) är en väldigt bra grund som också fungerar i en kvalitativ studie.
Vi ser det också som mycket intressant med ett socioekonomiskt perspektiv i
undersökningen, detta för att kunna titta närmare på köpkraftighet med mera hos olika
användare. Vilket kan vara ytterst viktigt för ett företag, i de fall då de kan specialisera
kommunikationen. Om detta är möjligt på just Facebook vet vi dock inte. För att få mer
information från respondenterna ur ett socioekonomiskt perspektiv kan forskaren till
exempel ställa frågor om shoppingvanor eller ekonomisk stabilitet i enkäterna eller
under eventuella kompletterande kvalitativa intervjuer. Dessa svar skulle därefter kunna
leda till ett mer utvecklat resultat där forskaren har möjlighet att se om det spelar någon
roll i kommunikationen på sociala medier vad för socioekonomisk status användaren
har. Kommunicerar eller tar denne användaren till sig mer eller mindre än andra
användare med andra socioekonomiska status?
Avslutningsvis anser vi att det vore spännande att fördjupa den studie vi genomfört. En
större undersökning skulle kunna leda till ett mer omfattande och reliabelt resultat. Det
paradoxala i vår undersökning är varför användarna på Facebook anser att det är så
viktigt att företagen finns där när det själva väljer att inte interagera med dem. Vi skulle
gärna se en fördjupning i detta och förhoppningsvis ett djupare svar på den frågan. Även
mer exakta frågor kring vad som motiverar användarna till att interagera med företagen
skulle också vara intressanta att se. Detta genom att inte bara fråga om påverkan från
andra Facebookvänner utan också om vilken typ av information ett företag delat. Till
exempel skulle man kunna undersöka om en video skapar en större motivation att dela
informationen än vad en bild eller en text gör.
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Bilagor
Bilaga 1 Missivbrev
Hej,
Vi är två studenter som studerar Media Management vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi
håller just nu på med vårt examensarbete och skulle behöva din hjälp i vår studie. Syftet
med undersökningen är att bidra med ökad förståelse och kunskap om hur användarna
på Facebook uppfattar företags kommunikation på sociala nätverkssajter. Vi skulle nu
därför vilja ha just dina svar angående hur du upplever företags/varumärkens och/ eller
organisationers kommunikation på Facebook.
Undersökningen består av en enkel enkät med 16 frågor, enkäten tar ca 3 minuter att
genomföra. Vi tar givetvis hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer och
dina svar är helt anonyma. Vi använder oss av Googles frågeformulärprogram och
kommer heller inte att kunna se vilka svar just du angett. Resultatet kommer sedan
enbart att användas i forskningsändamål. För att förtydliga vad vi menar med företag i
enkäten så syftar vi även till organisationer och varumärken.
Vi hoppas att du vill hjälpa oss med vår studie och uppskattar dina svar.
Tack för din medverkan!
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Bilaga 2 Enkätformulär
Enkätfrågor, Kommunicera mera!
1.Hur gammal är du?*Obligatorisk


12-15 år.



16-25 år.



26-35 år.



36-45 år.



46-55 år.



56 + år.

2. Vad är din sysselsättning?*Obligatorisk


Student



Arbetssökande



Arbetande



Pensionär



Övrigt

3. Hur mycket tid spenderar du på Facebook?*Obligatorisk


Jag använder inte facebook.



Mindre än en timme om dagen.



1-2 timmar om dagen.



3-4 timmar om dagen.



5-6 timmar om dagen.



7 eller fler timmar om dagen.

4. Brukar du ”gilla” företags Facebooksidor?*Obligatorisk


Ja



Nej



Vet ej/vill inte svara på frågan
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5. Brukar du skriva på företags Facebooksidor?*Obligatorisk


Ja



Nej



Vet ej/ vill inte svara på frågan

Om du svarade JA på föregående fråga, i vilket syfte?(fler än ett alternativ kan
väljas)


För att ge positiv respons.



För att ge negativ respons.



Övrigt:

Brukar du kommentera inlägg från företag på Facebook?*Obligatorisk


Ja



Nej



Vet ej

Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur ofta?


En gång i veckan eller mindre.



En gång i veckan eller mer.

Tycker att det är viktigt att företag finns på Facebook?*Obligatorisk


Ja.



Nej.



Vet ej.

Om du svarade JA på ovanstående fråga, varför tycker du det?
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Om du svarade NEJ på ovanstående fråga, varför tycker du det?

Brukar du söka information om företag på Facebook? *Obligatorisk


Ja.



Nej.



Vet ej.

Om du svarade JA på ovanstående fråga, vilken information söker du efter
då?(fler än ett alternativ kan väljas)


Information om olika events.



Information om företaget.



Information om reor och liknande.



Hjälpinformation



Annat.

Brukar du dela ett företags inlägg på Facebook?*Obligatorisk


Ja.



Nej.



Vet ej.

Känns ett företags Facebook inlägg mer intressant om någon av dina Facebook
vänner har delat inlägget?*Obligatorisk


Ja.



Nej.



Vet ej.
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Är chansen större att du själv delar ett företags inlägg om någon av dina Facebook
vänner tidigare gjort det? *Obligatorisk


Ja.



Nej.



Vet ej.

Påverkas du av dina Facebookvänners delade åsikter om ett företag? *Obligatorisk
(fler än ett alternativ kan väljas)


Ja, om det är positiva åsikter.



Ja, om det är negativa åsikter.



Nej, om det är positiva åsikter.



Nej, om det är negativa åsikter.



Påverkas av både positiva och negativa åsikter.



Påverkas inte.



Vet ej.
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Bilaga 3 SPSS överblick
Bilden visar hur SPSS databehandling ser ut och fungerar innan olika analyser tas fram.
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Bilden ovan visar hur det såg ut i SPSS när alla värden (svarsmöjligheterna) lagts in för
var och en av de 15 kodade variblerna (enkätfrågorna).

Bilden ovan visar ett exempel på hur det kan se ut när man i SPSS fyller i de värden
(svarsalternativ) som ska gälla för en variabel (enkätfråga)
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Bilaga 4 SPSS Dataresultat
Frekvenstabeller:
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Korstabeller:
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Bilaga 5 Citat
Nedan återfinns citat från vår frågeundersökning, samtliga är hämtade direkt ut
Google´s svarsformulär och visas här för att ge en översikt på alla öppna svar som gavs
till frågan som presenteras nedan både från de som svarat Ja samt de som svarat Nej.

Tycker att det är viktigt att företag finns på Facebook?
- Om du svarade JA på ovanstående fråga, varför tycker du det?
Respondent 1:”Intressant att se t.ex. butikers nyheter, produkter, m.m.”.
Respondent 3:”1. Pga. information om Aktuella kampanjer. 2. Möjlighet att finna nya
företag som erbjuder det jag är intresserad av, (många av mina vänner "gillar" samma
produkter som jag är intresserad av, varpå jag får ta del av det på Facebook)”.
Respondent 6:”För att man ska kunna hitta dem, söka information eller fråga om hjälp
vid behov”.
Respondent 7:”Viktigt med kundkontakt i alla dess former, Facebook är ett enkelt sätt”.
Respondent 8:”Så det är lättare för företagen att nå ut med vad de sysslar med till sina
kunder o få ut olika erbjudanden”.
Respondent 10:”För det är en enkel och billig väg till marknadsföring, som i sin tur
förhoppningsvis leder till ökade intäkter för företaget. Det är ett enkelt sätt för dem att
nå sina kunder. Det är även enkelt att få kontakt med företagen”.
Respondent 11:”För att möjligheten att kunna få snabba svar ska finnas. Facebook har
i min mening blivit en plattform där man kan klaga och ställa företag till svars på ett
smidigt sätt”.
Respondent 13:”För att alla har Facebook”
Respondent 15:”Ger ett seriöst intryck, visar att man vill kommunicera med sina kunder
(även om många ser det som en kanal att skrika ut sina budskap i), bra när man vill
veta mer om företaget, kul att få veta mer om vad de håller på med”.
Respondent 17:”Det är viktigt att kunna kommunicera enkelt med företag”.
- 63 -

Respondent 19:”Så man kan kontakta dem”.
Respondent 22:”Ur företagets perspektiv ser jag det som en stor möjlighet att nå ut till
en större målgrupp. Och idag tror jag konsumenter förutsätter att ett företag finns på
Facebook”.
Respondent 24:”För att marknadsföra sig, enkelt för folk att hitta dem och se vad de
erbjuder, var man kan hitta dem osv”.
Respondent 25:”För att hålla en närmare kommunikation med nuvarande och
potentiella kunder”.
Respondent 27:”För att visa upp sig och lättare hitta företagets telefon numer osv”.
Respondent 30:”Bra marknadsföring för företagen”.
Respondent 34:”Lätt & snabbt sätt för kommunikation med konsumenterna”.
Respondent 35:”För att det är en kanal där det är lätt att höra av sig med feedback
eftersom man själv spenderar mycket tid där och det är inga jobbiga telefonköer m.m.”.
Respondent 37:”Bra sätt att få information om dem, och kontakt”.
Respondent 38:”Bra marknadsföring och informationsspridning”.
Respondent 39:”Det är ett bra sätt att marknadsföra sitt företag och man kommer i
kontakt med sina kunder på ett mindre ytligt sätt då det är ens personliga sfär”.
Respondent 45:”Bra och bred reklam. Bra att marknadsföras sig på olika sätt och
Facebook är ett av de”.
Respondent 47:”De kan då göra reklam för sig själva och visa utbudet”.
Respondent 48:”För att kunna få delta med företaget genom dialog”.
Respondent 50:”Bra information om företag och varumärken jag gillar. Inte roligt med
riktade annonser på saker jag är intresserad av dock”.
Respondent 53:”Reklam”.
Respondent 55:”Det är bra om man behöver hjälp med något eller få erbjudanden”.
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Respondent 59:”Ännu ett utav flera bra sätt att marknadsföra sitt företag på. Sociala
medier är en stor byggsten i dagens samhälle”.
Respondent 63:”Det ger en bra marknadsföring samt att det är lätt att ta reda på saker
man undrar över”.
Respondent 64:”Det är ett bra sätt att sprida kunskap om företaget, samt ett bra sätt för
företaget att marknadsföra sig/nå ut till många. Att dessutom lägga ut sin reklam på
Facebook för att minska massutskick direkt till brevlådan sparar både på kostnader och
miljön”.
Respondent 67:”För att det är en bra sätt att synas ute för sin målgrupp samt en chans
att visa transparens och nätverka med intressenter”.
Respondent 68:”Att profilera sig i dagens samhälle är väldigt viktigt. De når dessutom
en stor del av befolkningen. Finns inte ett företag på Facebook så finns chansen att man
inte tar dem seriöst”.
Respondent 70:”Lättare att söka på Facebook än att försöka hitta deras hemsida.
Deras öppettider står oftast tydligt på Facebooksidan. Man kan se andras omdömen.
Lättare för företaget att uppdatera än hemsidan, vilket oftast leder till nyare nyheter.
Spridningen till kunder blir större på fb, då man kan se att vänner gillar sidan”.
Respondent 72:”DÄRFÖR”.
Respondent 73:”Tycker att det är viktigt att de syns där kunderna befinner sig med det
sagt så anser jag dock att det inte passar alla företag att marknadsföra sig via sociala
medier, har man produkter eller tjänster som enbart får säljas till personer som fyllt 18
eller mer så bör man hålla sin marknadsföring till medier anpassat efter detta”.
Respondent 74:”För att det är ett enkelt och effektivt sätt för företag att nå ut till många
kunder (jag har också studerat på linneuniversitetet i Kalmar) och för att jag gillar att
följa med på vad som händer i de företag jag gillar. Bra att företag kan annonsera, har
fångat mitt intresse många gånger. Kollar även efter jobbmöjligheter. Roligt på de
företag där man kan följa med "bakom kulisserna", gör att man får en mer familjär och
roligare bild av företaget”.
Respondent 75:”Så att man lätt hittar info, ex öppettider om de är en fysisk butik”.
Respondent 77:”Ökar tillgängligheten för kunderna, företag och kund hamnar i en
närmare relation till varandra eftersom Facebook ändå är ett relativt personligt
nätverk”.
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Respondent 79:”Ett bra sätt att marknadsföra sig som snabbt och lätt når ut till många.
Även ett bra sätt för kunderna att få information och snabba uppdateringar”.
Respondent 80:”För att marknadsföra sig”.
Respondent 83:”Syftar mest på evenemangsbiten som kan skapas av olika företag.
Olika krogar som kan nå ut med erbjudanden eller konserter”.
Respondent 85:”Det är ju en form att publicera sig men sen om det är det seriösaste
sättet att göra det på vette fan”.
Respondent 86:”Kanske inte viktigt, men bra. Med anledning av hur pass omfattande
användandet av Facebook är tänker jag att ett företag som vill nå ut till sina kunder/
klienter till 100 % så bör de finnas på Facebook. Lättåtkomlig information kan spridas
till de intresserade”.
Respondent 87:”Reklam för företaget/n sprids snabbt utan mkt jobb för företaget”.
Respondent 91:”För att man ska kunna hitta information osv lättare”.
Respondent 92:”Lätt att kunna hitta mer info, bilder om arbeten och arbetsplatsen och
även arbetarna”.
Respondent 94:”Lätt att kontakta och man kan få en annan mer personlig bild av
företaget vilket är positivt för dem”.
Respondent 95:”För att visa på att de hänger med i utvecklingen”.
Respondent 97:”För att det är ett enkelt sätt att nå ut till många och marknadsföra sig
på”.
Respondent 98:”Jag ser andra som har problem, och de får då svar snabba svar. Om
jag någon gång skulle råka ut för ett företagsproblem så hade jag också velat ha denna
servicen”.
Respondent 100:”Man får reda på mycket information, det är lättillgängligt. Människor
sitter oftare idag vid Facebook än att kolla tidningar/ ringer vid frågor”.
Respondent 102:”Det är ett billigt och enkelt sätt för företag att nå ut till majoriteten av
befolkningen”.
Respondent 103:”Det hjälper deras företag att bli större. Fler och fler hittar dit”.
Respondent 104:”För tillgängligheten”.
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Respondent 105:”Det kan vara bra för företagen i marknadsföringssyfte. Även att
sprida vad de gör och göra folk medvetna om att de finns. Det ger möjlighet för
användare av Facebook att ge konstruktiv kritik och respons till
företaget/organisationen/varumärket”.
Respondent 107:”Lättare att kontakta, bra för marknadsföringen”.
Respondent 108:”Ibland kan man hitta bra info om tex öppettider mm.”.
Respondent 109:”Så att de kan få mer kunder, besökare osv. Även reklam”.
Respondent 110:”Eftersom Facebook är något man använder regelbundet, oftare än
man besöker ett företags hemsida t.ex., så kan man lätt få syn på
kampanjer/erbjudanden på så sätt t.ex.”.
Respondent 113:”För att kunna finansiera Facebook. Men inte för några personliga
skäl alls”.
Respondent 114:”För att man får reda på erbjudanden osv”.
Respondent 115:”För det är den direkta vägen mellan mig och företaget. Skiter i deras
reklam på tv och i tidningar. Reklamen i sociala medier ger så mycket mer och tillåter
företag att tänja på gränserna”.
Respondent 117:”Man kan hålla kommunikationen med dem och man kan få hjälp ifall
man får något problem med en produkt”.
Respondent 118:”Det är bra marknadsföring för företagen genom att synas på sociala
medier”.
Respondent 119:”Jag tror att det snarare kan vara dålig reklam för företag om man är
på Facebook bara för sakens skull, i så fall tycker jag att man bör ha en genomtänkt
plan för vad fb-sidan ska bidra med till marknadsföringen”.
Respondent 120:”Kostnadseffektivt sätt att synas för en stor grupp människor”.
Respondent 124:”För att sprida information”.
Respondent 126:”Marknadsföring”.
Respondent 127:”Lättillgänglig Information”.

- 67 -

Respondent 128:”Alltså, viktigt och viktigt. Det är mer viktigt än oviktigt. Det är en
fördel för företagen då de syns och en del företag sprider nyttig information som
användare vill ha. Sedan finns det företag som känns totalt onödiga. Så både ja och nej
egentligen”.
Respondent 129:”Det är ett lätt och enkelt sätt att få kontakt med företaget. Det är
positivt att synpunkter och frågor blir offentliga i inlägg, då kan diskussioner startas både mellan kunder och företaget”.
Respondent 130:”Det är helt klart ett plus för företaget att allmänheten kan kontakta
dem snabbt och utan komplikationer framföra åsikter andra kan ta del av och företaget
se och agera”.
Respondent 132:”För lättillgänglighet och snabba uppdateringar”.
Respondent 133:”Bra marknadsföring och man får reda på nya och gamla företag som
faktiskt finns i närheten”.
Respondent 136:”För att lyckas måste man synas överallt där kunderna rör sig,
Facebook är en plattform”.
Respondent 137:”För att företaget kan synas och att man kan ge konstruktiv kritik så
att företaget vet vad som eventuellt behövs förbättras”.
Respondent 139:”Syns man inte så finns man inte”.
Respondent 140:”Det är ett bra sätt för företaget att nå ut till sina kunder, enkelt och
effektivt sätt att göra reklam på”.
Respondent 142:”Visa att de finns och att man snabbt kan få svar på sina frågor. Oftast
är det redan någon annan som frågat just det man själv undrar”.
Respondent 143:”Dem blir mer synliga i samhället och når ut till mer människor på en
och samma gång”.
Respondent 144:”Företagen måste göra sig tillgängliga där konsumenterna spenderar
mest tid. Sociala medier är det perfekta stället att hålla en öppen dialog mellan kunder
och företag då detta är det forum där många i dagens samhälle spenderar mycket av sin
fria tid!”.
- Om du svarade NEJ på ovanstående fråga, varför tycker du det?
Respondent 4:”Jag tycker att det allt som oftast är alldeles för mycket företag på
Facebook, och att detta gör att man ej får fram det man vill av Facebook”.
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Respondent 9:”Onödig reklam. Tillför mig inget!”.
Respondent 14:”Inte intresserad. Letar jag efter något speciellt söker jag upp det på
egen hand”.
Respondent 16:”Jag tycker det är fel sätt att marknadsföra sig på”.
Respondent 20:”Jag använder fb för att se vad mina vänner har för sig för kul och inte
för att uppdateras om företags marknadsföring eller liknande”.
Respondent 31:”Störande moment”.
Respondent 40:”Tycker det är okej att marknadsföra sig där, men att ha en Facebook
sida känns oseriöst. Riktiga företag tar inte dialoger på Facebook, känns tramsigt”.
Respondent 52:”För det är plattform som ursprungligen handlar om att träffa sina
vänner socialt och dela med sig av sitt liv. I denna idé ingår inte företag!”.
Respondent 57:”På Facebook vill jag se vad mina vänner har hittat på under dagen
och se deras foton mm. Jag går aldrig ut på Facebook för att titta på något företags
profil eller liknande, det kan jag googla om jag vill se. Enda positiva är att företagen
genom sina annonser gör att Facebook inte kostar pengar för användarna”.
Respondent 81:”För att det är ett dåligt sätt att marknadsföra sig på. Det säger bara
att företaget inte har mer fantasi än att använda sig av fb”.
Respondent 96:”Kommunikation som kommer från ett företags egna kanaler är
meningslös och tråkig”.
Respondent 106:”De kan göra reklam på någon annan sida än Facebook”.
Respondent 112:”Det finns andra sätt att marknadsföra på”.
Respondent 116:”Tycker det ska vara till för att ha kontakt med vänner, inte så mycket
reklamsyfte”.
Respondent 122:”För mig är syftet med Facebook att kommunicera och hålla kontakt
med mina vänner, inte med företag”.
Respondent 131:”Visst kan det vara viktigt att finnas på Facebook, men då måste man
verkligen ha planerat vad som ska vara med. Dessutom måste man aktivt uppdatera
innehållet. Många företag verkar inte förstå att man måste ha en plan med innehållet
och tappar därför i trovärdighet. Det går inte bara att ha en Facebook sida och vara
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nöjd med det, man måste också använda den på rätt sätt. Kan man inte det är det bättre
att strunta i det”.
Respondent 132:”För mig är Facebook ett ställe där man kan hålla kontakten med "inte
så nära vänner" och se vad de håller på med. Inte att företag ska göra reklam för att få
mer köpare eller användare”.
Respondent 145:”Är inte inne på Facebook för att leta efter olika företag:)”

Bilaga 6 Kodschema
Fråga 1: Hur gammal är du?
1 = 16-25 år
Fråga 2: Vad är din sysselsättning?
1 = Student
2 = Arbetssökande
3 = Arbetande
4 = Pensionär
5 = Övrigt
Fråga 3: Hur mycket tid spenderar du på Facebook?
1 = Jag använder inte Facebook
2 = Mindre än 1 timme om dagen
3 = 1-2 timmar om dagen
4 = 3-4 timmar om dagen
5 = 5-6 timmar om dagen
6 = 7 eller fler timmar om dagen
Fråga 4: Brukar du ”gilla” företags Facebooksidor?
1= Ja
2 = Nej
3 = Vet ej/ vill inte svara på frågan
Fråga 5: Brukar du skriva på företags Facebooksidor?
1 = Ja
2 = Nej
3 = Vet ej/ vill inte svara på frågan
Fråga 6: Om du svarade Ja på föregående fråga, i vilket syfte?
1 = Positiv respons
2 = Negativ respons
3 = Övrigt
4 = Positv respons och negativ respons
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5 = Positiv respons och övrigt
6 = Negativ respons och övrigt
7 = Positiv respons, negativ respons och övrigt
Fråga 7: Brukar du kommentera inlägg från företag på Facebook?
1 = Ja
2 = Nej
3 = Vet ej
Fråga 8: Om du svarade Ja på ovanstående fråga, hur ofta?
1 = en gång i veckan eller mindre
2 = en gång i veckan eller mer
Fråga 9: Tycker du det är viktigt att företag finns på Facebook?
1 = Ja
2 = Nej
3 = Vet ej
Fråga 10: Brukar du söka information om företag på Facebook?
1 = Ja
2 = Nej
3 = Vet ej
Fråga 11: Om du svarade Ja på ovanstående fråga, vilken information söker du efter
då?
1 = Information om olika events
2 = Information om företagen
3 = Information om reor och liknande
4 = Hjälpinformation
5 = Annat
6 = Information om olika events och information om företagen
7 = Information om olika events och information om reor och liknande
8 = Information om olika events och hjälpinformation
9 = Information om olika events och annat
10 = Information om företagen och information om reor och liknande
11 = Information om företagen och hjälpinformation
12 = Information om företagen och annar
13 = Information om reor och liknande och hjälpinformation
14 = Information om reor och liknande och annat
15 = Hjälpinformation och annat
16 = Information om olika events, information om företagen, information om reor och
liknande, hjälpinformation samt annat
17 = Information om olika events, information om företagen samt hjälpinformation
18 = Information om olika events, informtion om företagen, information om reor och
liknande samt hjälpinformation
19 = Information om företagen, hjälpinformation samt annat
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20 = Information om företagen, information om reor och liknande samt
hjälpinformation
21 = Information om events, information om företagen samt information om reor och
liknande

Fråga 12: Brukar du ”dela” ett företags inlägg på Facebook?
1 = Ja
2 = Nej
3 = Vet ej
Fråga 13: Känns ett företags Facebookinlägg mer intressant om någon av dina
Facebookvänner har delat inlägget?
1 = Ja
2 = Nej
3 = Vet ej
Fråga 14: Är chansen större att du själv delar ett företags inlägg om någon av dina
Facebook vänner tidigare gjort det?
1 = Ja
2 = Nej
3 = Vet ej
Fråga 15: Påverkas du av dina Facebookvänners delade åsikter om ett företag?
1 = Ja, om det är positiva åsikter
2 = Ja, om det är negativa åsikter
3 = Nej, om det är positiva åsikter
4 = Nej, om det är negativa åsikter
5 = Påverkas av både positiva och negativa åsikter
6 = Påverkas inte
7 = Vet ej
8 = Ja, om det är positiva åsikter och Nej, om det är negativa åsikter
9 = Nej, om det är positiva åsikter och Ja, om det är negativa åsikter
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Bilaga 7 Googles svarsformulär

Bilden visar en del av svaren från Googles frågeforumlär och ger en uppfattning om hur
det ser ut i programmet vi överfört svaren från till SPSS.
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