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Svensk titel: Sociala medier som marknadsföringskanal - En studie kring hur punk och rockare 
upplever och använder sociala medier.  

Engelsk titel: Social Media The Marketing Channel: A Study How Punkrockers Experience and 
Utilise Social Media.  

Färdigställd: 2012. 

Författare: Jessica Hedström and Jonas Lyckegård 

Handledare: Roman Tannenberg 

Abstract 
Problem Background: Social media has become so important that marketers cannot ignore them 
(Patino, Pitta and Quinones, 2012). It is important that companies have a clear strategy for what 
social media marketing should look like (Setreus, 2011). For deeper understanding of this issue, 
social media is explored. 

Purpose: The paper aims to explore and describe the consumers’ behaviorism in social media, 
and explore and describe consumer experience of marketing on social media. 

Method: The study has a qualitative approach. The selection of subjects for the study was a 
sample of twelve individuals, who participated in a total of three group interviews with four 
people in each.  

Conclusions: Respondents in the survey used mainly social media to stay connected with friends. 
They read each other's profile pages, and are careful with how their own profile pages looked 
like. In essence, they published more pictures than text. If the company would contact them on 
social media, it was important that the respondents had authorized the contact first. 

Practical Implications: This paper has concluded that for successful marketing requires a strong 
perceived image from consumers. 

Language: The report is written in swedish 
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Sammanfattning 
Problembakgrund: Sociala medier har blivit så viktigt att marknadsförare inte kan bortse ifrån 
dem (Patino, Pitta och Quinones, 2012). Det är viktigt att företag har en klar strategi för hur 
marknadsföringen på sociala medier ska se ut (Setreus, 2011). För att få djupare förståelse kring 
det här bör användandet av sociala medier undersökas.  

Syfte: Uppsatsen syfte är att undersöka och beskriva konsumenters beteende på sociala medier, 
och upplevelser kring företags marknadsföring på sociala medier. 

Metod: Undersökningen har en kvalitativ ansats. Urvalet i studien är ett spontant uppsökande 
urval av tolv individer, som har deltagit i totalt tre stycken gruppintervjuer med fyra personer i 
vardera.  

Slutsatser: Respondenterna i undersökningen använde i huvudsak sociala medier för att hålla 
kontakten med vänner. De läste varandras profilsidor, och var noga med hur deras egna 
profilsidor såg ut. I huvudsak publicerade de mer bilder än text. Om företag skulle kontakta dem 
på sociala medier var det viktigt att respondenterna hade godkänt kontakten först. 

Praktisk betydelse: Uppsatsens har kommit fram till att för framgångsrik marknadsföring krävs 
det en stark upplevd image från konsumenter.  
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1 Inledning 
I första kapitlet beskrivs den bakgrund och diskussion som ligger till grund för uppsatsens syfte. 
Efter syftet presenteras de två frågeställningarna, som svarar på syftet. 

1.1 Introduktion och problembakgrund till sociala medier 

Debatten går het om sociala medier som har kommit till att förändra marknadsföringen för 
företag som nu måste lära sig att kommunicera på ett nytt sätt (Rydell, 2012). Traditionella 
medier har alltid handlat om ett envägsbudskap där en av parterna för en monolog, men i sociala 
medier är det istället dialogen som är kärnan, en dialog där deltagarna aktivt bjuds in för att delta. 
Rydell (2012) menar att många företag haft svårt att använda sig av en dialog, och företag istället 
fortsätter att sända ut en monolog.  

Dunér (2011) resonerar att i sociala medier så bjuds konsumenter in att aktivt delta i en dialog 
med företagen och att dialogen sker öppet. Men Dunér (2011) menar också att sociala medier inte 
sköter sig själva utan det krävs en strategi för att på bästa sätt skapa värde för företag. Det är 
viktigt anser Setreus (2011) att företag inte finns på exempelvis Facebook och Twitter just för 
sakens skull utan att det finns ett igenomtänkt och klart syfte till vad som ska förmedlas. Det är 
en förutsättning för att nå ut i de sociala medierna samt bidra till ökad lönsamhet för företagen.  

Sociala medier har förändrat mycket av våra gamla kommunikationsvanor. Patino, Pitta and 
Quinones (2012) framför att sociala medier har förändrat marknaden såpass mycket, att 
marknadsundersökningar inom traditionell marknadsföring inte kan bortse från konsekvenserna 
av sociala medier.  

Redan för cirka femton år sedan spåddes att Internet skulle förändra spelreglerna för hur 
marknadsföringen fungerade (Deighton & Kornfeld, 2009). Med obegränsade resurser för 
direktutskick och möjligheter till reklam på alla tänkbara hemsidor trodde marknadsförare att 
kunderna skulle bli mer köplystna. Dessutom trodde man att marknadsföringen skulle bli mer 
direktriktad mot rätt konsument. Deighton och Kornfeld (2009) menar att det man misslyckades 
med att förstå för femton år sedan, var att lika väl som marknadsföraren skulle få en större makt 
över att förstå konsumenten, så skulle konsumenten få en lika stor makt att analysera företag och 
genomskåda marknadsföringen.  

Det finns en viss instabilitet i attityder och beteenden på sociala medier (Kozinets, de Valck, 
Wojnicki & Wilner, 2010) eftersom det är för många användare relativt nytt. Till exempel så har 
det tidigare uppmanats att konsumenter ska till viss grad vara anonyma men nu för tiden 
uppmanas användarna att visa vem de är. Detta har bland annat visat sig genom initiativ av 
bloggare som haft problem med anonyma påhopp och därför valt att förbjuda anonyma inlägg 
genom att koppla sitt kommentarsfält till Facebook (Nilsson, 2011). Skiftning till att inte längre 
vara anonym påverkar användarnas beteende på Internet (Kozinets et al., 2010) samt att 
användarna får högre trovärdighet mot andra användare.  

Friege, Gensler, Rangaswamy, Skiera, Malthouse, Lobschat och Hennig-Thurau (2010) har gjort 
en analys för att sammanfatta den senaste forskningen kring konsumentaktivitet på Internet. De 
menar att det behövs nya regler kring relationsskapande i sociala medier och skriver även om 
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flera olika utmaningar som företag står inför. För att kunna använda sociala medier så att 
interaktionen med konsumenter blir effektiv bör företag förstå sina konsumenters beteenden. 

Det talades förr om the promotion mix för att beskriva de verktyg för hur företag kommunicerade 
med marknaden (Kotler et al., 2008). Den traditionella promotion mix kännetecknas av den 
kommunikation som sker genom reklam, personlig försäljning, public relations, image, 
säljfrämjande åtgärder i butik och direktmarknadsföring (Kotler et al., 2008). Dock tar Mangolds 
och Faulds (2009) resonemanget ett steg vidare då de talar om att Internet har kommit till bidra 
till ökade kommunikationsmöjligheter mellan människor på Internet och att detta har blivit ännu 
tydligare genom sociala medier. De talar om att kommunikationen från företag till konsument 
som har varit den dominanta kommunikationsvägen har kommit till att ligga utanför företags 
kontroll. Sociala medier har därför möjliggjort till en kraftig utveckling av word of mouth och 
konsumenters kommunikation med varandra har ökat så dramatiskt genom sociala medier att vi 
nu inte längre kan tala om den gamla tumregeln att varje missnöjd kund berättar vidare till tio 
personer, utan nu talas det om att miljoner personer tar del av varje missnöjd röst. Därför måste 
företag lära sig att styra det som sägs genom de sociala medierna för att lyckas med sin 
kommunikation.  

Den nya utvecklingen av word of mouth på Internet, har även fått en egen benämning, eWOM 
(electronical world of mouth). Chan och Ngai (2011) har studerat och sammanställt de flesta 
forskningsartiklar som har skrivits om eWOM under de senaste åren och de menar på att det bör 
undersökas mer om vilka motiv till att sprida vidare information på sociala medier som 
konsumenter har. Vidare ger de förslag på att det behövs mer forskning om vilken Internetmedia 
som budskapet har mest effekt i. Det talas dock för att det finns olika typer av sociala medier som 
har olika förutsättningar att sända ut information på (Weinberg & Pehlivan 2011). Exempelvis så 
framförs det att Twitter är en typ av social media som främst ska användas till att sända ut 
kortlivade och snabba meddelanden på. Ett annat socialt medium är Facebook som passar sig 
bättre för att skapa en dialog med konsumenter som kan pågå något längre. 

1.2 Problemdiskussion 

Sociala medier har kommit till att förändra mycket av våra gamla kommunikationsvanor och 
Patino et al. (2012) framför att det har skett en revolution mellan konsumenter där sociala medier 
har ersatt mobiltelefonen som kommunikationsmedel. Utifrån de artiklar som talar om ett 
paradigmskifte från den traditionella marknadsföringen och den nya typen av kommunikation 
som har uppstått ur sociala medier så är det tydligt att marknadsförare bör omfokusera och hitta 
en ny strategi. Det har visat sig att det är allt viktigare att kunna kontrollera och förstå sig på den 
nya formen av word of mouth som har uppstått genom sociala medier (Mangold & Faulds, 2009). 
Dessutom bör företag ta till vara på de sociala mediernas möjligheter för företag att nå sin 
målgrupp. 

Det finns dessutom den sociala mediemixen att ta hänsyn till (Weinberg & Pehlvian, 2011). 
Sociala mediemixen handlar om hur företag ska hantera de olika sociala medierna. Många sociala 
medier tillåter marknadsföring både genom annonsering, samt marknadsföring genom delaktighet 
som exempelvis att ett företag startar en egen Facebookgrupp. Då det tidigare har skrivits en del 
angående annonsering på Internet (Yang, 2003) så vill vi fokusera mer på att undersöka och 
beskriva marknadsföring genom delaktighet istället. Men för att lyckas med den sociala 
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mediemixen krävs det att förstå sig på vad konsumenter uppfattar genom de olika medierna 
(Weinberg & Pehlvian, 2011).  

Det är viktigt att företag behåller de relationsbyggande verktygen inom marknadsföring 
(Gummesson, 2002), eftersom kunden idag har stora möjligheter att hitta och köpa från den 
billigaste affären (Deighton & Kornfeld, 2009). En stark relation mellan kund och företag gör att 
kunden oftare väljer att handla ifrån det företaget jämfört med att kunden alltid söker upp det 
billigaste företaget (Gummesson, 2002). Vidare är det då intressant att undersöka vad det är i 
sociala mediet som gör att kunden och företaget skapar en relation. En relation på sociala medier 
skulle kunna innebära att gilla ett företags Facebooksida. Det finns inga tydliga tecken på att 
antalet fans på Facebook skulle visa på någon lönsamhet (ExactTarget, 2011). Förutom att 
behålla samt öka antalet fans på Facebook är det intressant att undersöka hur företag får de 
personer som är fans av företaget att bli konverterade till kunder. Det är en viktig strategisk fråga 
när ett företag skall använda sociala medier om deras satsning ska vara säljfokuserad med många 
köptriggers, eller om deras satsning på sociala medier ska göra kunderna mer trogna varumärket. 
Är det så att användandet av Facebook och andra sociala medier i marknadsföringssyfte i första 
hand ska vara relationsbyggande samt attitydskapande? Därför är det intressant att studera vad för 
typ av beteende som konsumenter har på sociala medier, för att på så sätt kunna anpassa 
kommunikationen mot dem.  

Hjälper vi till att ta reda på vad konsumenter tycker om företags närvaro på sociala medier så kan 
vi hjälpa till att öka förståelse för hur företag ska nå konsumenter på sociala medier. Patino et al. 
(2012) framför att konsumenter har utvecklat sitt sätt att kommunicera, de har blivit mer öppna 
och framförallt vill göra sin röst hörd kring företag på sociala medier. De menar även att det är 
viktigt att konsumenters röst kommer fram, så kan företag anpassa sin marknadsföring efter 
konsumenter. Det är lätt att missförstå vad en konsument verkligen menar med sina aktiviteter på 
sociala medier, exempelvis kan ett gilla på Facebook betyda olika saker (ExactTarget, 2011). Då 
menar vi att det är aktuellt att fördjupa den teoretiska kunskapen om konsumenter på sociala 
medier, vad de har för beteenden och hur uppfattar de företags marknadsföring på sociala medier. 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka och beskriva samt analysera konsumenters beteenden på sociala medier, 
och deras upplevelser kring företags marknadsföring på sociala medier. 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Vilket beteende har konsumenter på sociala medier? 
2. Hur upplever konsumenter marknadsföring från företag på sociala medier? 

1.5 Perspektiv 

Studiens undersökning utgår ifrån att studera konsumenters åsikter och beteenden och därför 
studerar vi konsumenters perspektiv.   



4 

 

1.5.1 Avgränsning  

Vi har undersökt både män och kvinnor i åldrarna 15 år till 22 år, som klär sig i punk och 
rockmode. 

1.6 Disposition 

1. Inledning: I inledningen beskrivs de allmänintressen, forskningsartiklar och forskningsresultat 
om sociala medier som leder fram till syftet och forskningsfrågorna, samt undersökningens 
avgränsningar. 

2. Metod: I metodkapitel beskrivs undersökningens metod, samt diskuteras vår undersöknings 
för- och nackdelar samt begränsningar.  

3. Teoretisk referensram: I teoriavsnittet beskrivs de teorier som användes i uppsatsen som 
ligger till grund för de teoretiska referensglasögonen, som ingår i uppsatsens analys. 

4. Empiri: I empiri redovisas det data som är intressant att ta vidare för analys. 

5. Analys: I analyskapitlet analyseras empirin med hjälp av studiens referensram. 

6. Slutsats: I slutsats redovisas svaret på frågeformuleringarna och besvaras således syftet. 

7. Diskussion: I diskussionen diskuterar vi uppsatsens praktiska betydelse samt tar upp förslag på 
framtida forskning. 

1.6.1 Begreppsförklaring  

Här presenteras begrepp som används i uppsatsen och som återkommer flertalet gånger. 
Förklaringar till begreppen är hur de definieras för den här uppsatsen. Det tas endast med begrepp 
där det är särskilt viktigt att rätt betydelse av begreppet används. Ord kan ha olika betydelser i 
olika sammanhang, samt att ord kan byta betydelse med tiden, därför är denna begreppslista bara 
giltig för den här uppsatsen. Nedanstående begrepp kan ha andra betydelser i andra sammanhang. 
Begrepp som i första hand uppkommit och ofta förekommer på engelska använder vi det 
engelska ordet i originalform för, eftersom översättningar sällan exakt kan återge vad som menas 
i begreppets originalform.  

Alternativa människor och alternativt mode: Alternativa är den term som vissa rock och punkare 
själva använder för att beskriva den subkultur som går klädd i rock och punkstil. Med alternativt 
mode menas således kläder i rock och punkstil (Helgon, 2012; Shock, 2012). I uppsatsen 
förkommer även ordet subkultur, vilket i den här uppsatsen innebär den grupp personer som 
kallar sig alternativa och klär sig i alternativt mode. 

Köptriggers: Med köptriggers menar vi erbjudanden som vill få kunden att reagera med köp 
direkt, eller i närliggande tid. Exempelvis rabatter, rea eller “ta tre betala för två” (Kotler, 
Armstrong, Wong, Saunders & Burk Wood, 2008).  
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Gilla: Är den knapp som medlemmar kan använda för att visa att de gillar en händelse, ett 
varumärke, ett inlägg, ett band och många andra saker på sociala medier (Facebook, 2012). Ett 
gilla som substantiv är den händelse när någon gillar något. Men att gilla något är verb när någon 
trycker på gillaknappen.  



6 

 

2 Metod 
I metoden beskrivs studiens ansats, hur datan är insamlat, och vilken undersökningsmetod som 
används. Här beskrivs även vilka ansatser, och datainsamlingsmetoder som skulle kunna ha 
använts. 

2.1 Studiens ansats 

Vår utgångspunkt för att besvara vårt syfte var att undersöka användare av sociala medier, för att 
på så sätt ta del av deras åsikter och upplevelser. Med utgångspunkt ifrån vårt 
undersökningsbehov föll det sig naturligt att genomföra en fallstudie. Fallstudieansatsen är en 
vanlig ansats inom företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2011). En fallstudieansats blir 
aktuellt när forskare vill gå djupare kring ett eller fåtal fall och undersöka det aktuella tillståndet, 
eller över tiden (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Vi valde att undersöka ett fåtal 
undersökningspersoner under en kort tid och motivering till det var att vi ville undersöka vad 
konsumenter tänkte och upplevde i nutid för studien. Bryman och Bell (2011) talar för att en 
fallstudieansats i kvalitativ form kännetecknas av att studera ett, eller fåtal fall för att kunna få 
djupare förståelse.  

Utmaningen med en fallstudieansats är att låta undersökningen växa fram under ostrukturerade 
former, vilket kan leda till att undersökaren hittar samband som inte är väsentligt för studien och 
hamnar fel i sin undersökning (Christensen et al., 2010). Det här tänkte vi på under 
undersökningens gång genom att vi var flexibla med att utveckla frågorna inför och under 
gruppintervjuerna allt eftersom vi fick nya svar från föregående intervjuer. Den här flexibiliteten i 
undersökningen gör att forskare försäkrar sig om att få en djupare förståelse som växer fram för 
studiens resultat (Christensen et al. 2010). Ofta är fallstudieansatsen endast av induktiv art, det 
vill säga en teoriskapande ansats. Men Bryman och Bell (2011) menar att ansatsen även kan vara 
en blandning av att ta fram en ny teori och samtidigt testa befintlig teori. Det visade sig att vår 
undersökning utvecklades åt det sistnämnda sättet och blev en blandning mellan skapandet av nya 
teorier och att styrka dem med befintliga. 

Fallstudieansatsen är av kvalitativ karaktär som inte är strukturerad, vilket medför att forskare får 
förlita sig på att analysera på ett ostrukturerat sätt (Christensen et al., 2010). Vi valde 
fallstudieansatsen för att dess möjligheter till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap. Dock 
kan resultaten i en fallstudie behöva verifieras, eller förkastas i kommande studier (Merriam, 
1994; Christensen et al., 2010; Bryman & Bell, 2011). En fallstudieansats kan ha olika typer av 
karaktär som innebär antingen att ansatsen kan vara av beskrivande, explorativt eller förklarande 
karaktär (Christensen et al., 2010). Vår ansats har i huvudsak en beskrivande karaktär där vi 
försökte bättre förstå verkligheten men med analytiska inslag för att ge en mer förklarande bild.  
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2.1.1 Andra möjliga ansatser 

Tvärsnittsansats Christensen et al. (2010) talar om att den vanligaste ansatsen i 
marknadsundersökningar är av så kallad tvärsnittansats. Tvärsnittansatsen går ut på att studera ett 
fenomen på ett brett och oftast ett ytligt plan för att lättare kunna få fram statistiska 
generaliseringar. Vi hade kunnat göra en studie med en tvärsnittansats för att täcka en större del 
av vår målpopulation av punk och rockklädda konsumenter för att kunna dra mer statistiska 
generaliseringar på hur situationen ser ut idag. Men då vi valde att försöka komma djupare in i 
deras uppfattning och beteende, valde vi inte en studie som skulle innebära en tvärsnittansats.  
Men Bryman & Bell (2011) beskriver att en tvärsnittsansats inte endast är anpassad för 
kvantitativ forskning, utan kan lämpa sig för kvalitativ forskning då möjlighet finns att utföra 
strukturerade eller semistrukturerade intervjuer med en känd del av målpopulationen. 

Tvärsnittsansatsen hade kunnat vara aktuell även för att kunna ge en beskrivande bild för hur 
många som tänkte och gjorde på det sätt som vi kom fram till i vår undersökning då Christensen 
et al. (2010) menar att i en tvärsnittansats finns möjlighet att verifiera det som undersökaren fått 
fram genom att göra en kvantifierad beskrivning som talar för hur många som gör eller tycker så. 
Det här hade kunnat vara aktuellt för vår studie, men på grund av tidsmässiga skäl uteslöts 
möjligheten för att kunna göra statistiska generaliseringar på i vår studie.  

Experimentell ansats En experimentell ansats är ett sätt att testa hypotes på (Bryman & Bell, 
2011; Christensen et al., 2010). Svårigheter inom företagsekonomisk forskning är att kunna 
identifiera verkligheten med en experimentell ansats. Det krävs en hög kontroll på 
undersökningen men att det är svårt när det kommer till att studera beteende som är kopplat till 
företagsekonomi. 

Vi hade kunnat utföra ett fältexperiment, utifrån en framtagen hypotes om vad konsumenter gör 
på sociala medier och hur deras uppfattning om vad marknadsföring är. Christensen et al. (2010) 
beskriver fältexperiment som en experimentell ansats som är ett sätt att testa hur konsumenter gör 
i verkligheten. Därför hade vi kunnat ta del av våra konsumenters aktiviteter och uppfattningar på 
sociala medier genom att låta dem beskriva situationen när de väl befann sig på sociala medierna. 
Genom en sådan studie hade vi kunnat utgå från ett antagande och sedan fastställt eller avslagit 
om vårt antagande stämde. Då vi inte hade några antagande om vår målgrupps uppfattning om 
marknadsföring på sociala medier, så kunde vi därefter inte heller gå ut och undersöka efter ett 
antagande.  

2.2 Studiens angreppsätt 

Vår angreppsätt för den här uppsatsen var att gå ut på fältet med en semistrukturerad 
intervjuguide utan redan framtagna teorier i bakhuvudet. Enligt Andersen (1998) beskrivs det här 
tillvägagångssättet som induktivt då material samlas in för att dra en slutsats om den teori som 
framställs efter forskares studie. Vi tolkade sedan den insamlade datan genom redan framtagna 
teorier för att svara på vår frågeformulering. Det här anger Andersen (1998) är en deduktiv 
angreppsätt när den datan som samlas in jämförs med redan befintlig teori. Således utvecklades 
det ett mellanting av de här två angreppsätten, då vi under tiden för vår datainsamling tog fram 
teorier för att tolka vårt resultat vilket benämns som ett abduktiv angreppsätt (Woods, 2011; 
Nissan, 2003).  
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2.3 Datakällor 

Empirin är i huvudsak primär data insamlad genom gruppintervjuer. Primär data skiljer sig ifrån 
sekundär data genom att insamlad för undersökningens syfte (Bryman & Bell, 2011). Fördelen 
med primärdata är att det som samlas in verkligen var inhämtat för att besvara undersökningens 
forskningsfrågor (Christensen et al, 2010). Nackdelen med primärdata är all den tid, de kostnader 
och åtagande som kan drabba forskare när de samlar in materialet (Christensen et al., 2010). På 
grund av tidsmässiga och kostnadsmässiga begränsning genomfördes tre gruppintervjuer. Genom 
att hålla nere på mängden gruppintervjuer minskade vi datamängden. Vi hade mindre omfattande 
datamängd för att göra datan mer hanterlig. Merriam (1994) talar för att det här är ett bra sätt för 
forskare med kvalitativ data då informationen från undersökningarna blir mer hanterbar samt mer 
analyserbar. Christensen et al. (2010) skriver att det är viktigt i en kvalitativ studie att reducera 
datamängden för att göra det lättare att hitta mönster. Med en större datamängd blir risken att 
resultatet bli för diffust (Merriam, 1994), och att undersökning därför inte skulle ha gett några 
intressanta svar.  

2.4 Urval  

Vi använde ett icke sannolikhetsurval i form av ett uppsökande urval. Uppsökande urval används 
när det saknas en förteckning över de personer man vill undersöka (Christensen et al., 2010). Vi 
ringde och frågade en person vi kände, som tillhörde subkulturen alternativ, var vi kan hitta andra 
personer som klär sig i rock och punkstil. Vi fick svar från henne om en plats i Göteborg där vi 
kunde komma i kontakt med alternativa människor. Vi gick spontant till denna plats och sökt upp 
individer som bar kläder i rock och punkstil och vi mötte en större grupp av människor som var 
klädda i rock och punkkläder. Gruppen valde själva ut representanter som deltog i 
gruppintervjun. Efter första gruppintervjun fick vi hjälp av de respondenterna att hitta nästa 
gruppintervju. Även deltagare för den tredje fokusgruppen fick vi med hjälp av deltagare i de två 
tidigare gruppintervjuerna.  

Urvalet har gett oss användbar data från människor som var aktiva på sociala medier. Nackdelar 
med vår urvalsmetod är att det inte går att säkerhetsställa att de individer vi har undersökt är 
representativa för den population vi ville uttala oss om. Ett icke sannolikhetsbaserat urval 
karakteriseras av att hela den kända målpopulationen inte kan urskiljas och därför kan forskare 
inte göra statistiska generaliseringar utifrån sitt resultat (Bryman & Bell, 2011). Undersökningen 
hade inte gett samma resultat om det var andra individer som hade intervjuats. Vi kan inte heller 
med vår urvalsmetod säkerhet ställa någon form av reliabilitet och validitet. Utan med vår 
urvalsmetod kunde vi bara uttala oss om de individer vi faktiskt har undersökt och det kunde ge 
oss indikationer på hur svaren kunde ha sett ut, om vi hade gjort undersökningen på ett 
annorlunda sätt.  

Vi använde oss av tre gruppintervjuer. Det var en blandning av kvinnor och män i åldrarna 15-22 
år. I den första deltog kvinna 15 år, man 19 år, kvinna 16 år och man 17 år. I den andra deltog tre 
kvinnor 15, 16 och 17 år samt en man, 22 år. I den tredje gruppintervjun deltog en kvinna 15 år, 
man 17 år, man 19 år samt en kvinna på 17 år. När vi frågade om personerna ville delta så gick vi 
varje gång fram till ett gäng ungdomar presenterade oss och vår studie, därefter valde gruppen 
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själva ut sina representanter. Detta gjorde att alla fyra deltagare i varje gruppintervju kände de 
andra som deltog i samma gruppintervju. Enligt Christensen et al. (2010) är det till en fördel om 
deltagarna inte känner varandra. Deltagarna visade ändå en trygghet i att prata med sina 
kompisar, vilket gav oss fördelen att den sociala barriär som krävs för att få igång en flytande 
diskussion snabbare kunde brytas än jämfört med om deltagarna sinsemellan hade varit 
främlingar för varandra.  

2.5 Datainsamlingsmetod och karaktär 

Då vi ville ta del av konsumenters berättelser och åsikter så föll det sig naturligt att det var 
kvalitativ data som vi skulle samla in. Kvalitativ data utmärker sig som data baserad på 
tolkningar av ord, bilder och inte siffror och mängd som kvantitativ data representerar 
(Christensen et al., 2010; Bryman & Bell, 2011).  

Dock framförs det att skillnader mellan att kvalitativ och kvantitativ forskning inte är svart eller 
vit. Lika väl som att kvantitativ data inte endast innebär siffror så talas det för att kvalitativ data 
inte endast innehar djupare betydelser och beskrivande ord. Kvalitativ data kan innebära att 
forskare bearbetar data genom att se hur många gånger vissa företeelser eller ord förekommer 
(Bryman & Bell, 2011). Därför kan det argumenteras för att kvalitativ och kvantitativ forskning 
går ihop men vi har i vår studie använt oss av en renodlad kvalitativ forskning då vi sökte djupare 
utvecklande svar och inte några statistiska mönster. 

2.5.1 Gruppintervju   

Vi använde oss av grupper med fyra personer vardera, där vi använde en semistrukturerad 
intervjuguide. Gruppintervjuer beskrivs som ett sätt för att få ut relevant information från 
människor som har en god uppfattning om ämnet och som bedrivs på ett något ostrukturerat sätt 
(Bryman & Bell, 2011). Detta var anledningen till att vi använde oss av en gruppintervju, för att 
ta reda på våra respondenters beteenden och uppfattningar. Om vi samlade in åsikter och 
värderingar från en grupp istället för från individer hoppades vi att datamaterialet skulle bli mer 
varierat och levande (Christensen et al., 2010).  Efter varje intervju analyserade vi hur intervjun 
fungerade och reviderade intervjuguiden inför nästa intervju, eftersom i en fallstudie bör varje 
observation styras av vad föregående gett (Merriam, 1994). Bryman och Bell (2011) talar även 
för att intervjuguiden i en semistrukturerad intervjuguide utvecklas av sig själv utifrån det 
samtalsklimat som den semistrukturerade intervjun skapar. Med semistrukturerad menar vi att vi 
utöver intervjuguiden ställde följdfrågor, bad respondenterna utveckla intressanta infallsvinklar 
och utvecklat frågor som de ställt till varandra. Den senaste intervjuguiden hittas i bilaga.  

Intervju som metodform gav oss förståelse genom de berättelser, tankar, känslor och avsikter som 
respondenten kunde dela med sig till oss (Merriam, 1994), som kunde vara svåra att lägga märke 
till i andra metoder. Fördelen med intervju var att vi kunde betrakta konsumenten ur 
konsumentens perspektiv. Vi använde oss i huvudsak av öppna frågor eller uppmaningar där vi 
bad respondenterna att berätta om sin syn på de fenomenen vi ville undersöka. Vi använde också 
frågor som var designade för att ge oss direkta svar på de frågeställningar vi hade innan intervjun. 
Svårigheten med att ställa frågor där vi förväntade oss vissa svar var att samtidigt undvika 
ledande frågor. Ledande frågor bör forskare undvika eftersom de tenderar att få respondenten att 
acceptera svaret (Merriam, 1994). För att vara säkra på att inte ha missförstått respondenterna 
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ställde vi bekräftande frågor, där vi berättade hur vi hade uppfattat svaret och frågat respondenten 
om vi hade uppfattat svaret rätt.  

Målsättning med en gruppdiskussion är att skapa en gruppdynamik, att deltagarna bygger vidare 
på varandras idéer och tankar (Christensen et al., 2010). Christensen et al., (2010) 
rekommenderar sex till tio deltagare i en fokusgrupp, eftersom den här storleken är tillräckligt för 
att få deltagarna att starta och driva vidare ett samtal, samtidigt som den är tillräckligt liten för att 
få alla att komma till tals. Eftersom vi bara hade fyra deltagare i våra gruppintervjuer behöver det 
förklaras närmre. I de ekonomiska avgränsningar som vi har haft fanns det bara utrymme att 
intervjua cirka tolv personer. En nackdel med en gruppdiskussion var att det var svårt för oss att 
tolka om deltagarna verkligen säger vad de tycker, eller om de hellre svarade med socialt 
accepterade svar (Christensen et al., 2010). Vi ville hellre ha tre gruppintervjuer för att eliminera 
risken att vi inte studerade ett faktiskt fenomen, utan bara studerar socialt accepterade svar inom 
den gruppen.  

Dessutom fanns det praktiska orsaker till fyra deltagare per fokusgrupp. Vi gjorde 
gruppintervjuerna på café Le Croissant i Femmanhuset i Göteborg. Caféet tillhandahöll bord med 
fyra eller sex platser, varför vi inte kunde ha större grupper än fyra respondenter plus vi två som 
intervjuare. Fördelar med Le Croissant var att det var nära till där respondenterna befann sig, 
caféet hade en god ljudnivå som underlättade för en god samtalsmiljö, och att caféet låg något 
avsides och ostört. Vi gjorde gruppintervjuerna på ett café då att café är en neutral plats för 
intervjuer, vilket är viktigt för att inte undermedvetet påverka respondenterna (Christensen et al., 
2010).  

2.5.2 Hur vi sammanställde gruppintervjuerna 

Vi spelade in våra intervjuer, och för att slippa få tekniska problem med själva inspelningen har 
vi under varje intervju samtidigt spelat in på två olika inspelningsapparater. Anledningen till att 
ha två inspelningsapparater var att med så få intervjuer och kort tid var varje intervju för oss 
väldigt viktig, och utan en åtminstone en fungerande inspelning har skulle vi inte kunna 
säkerhetsställa att vi verkligen fick med oss rätt information ifrån varje intervju. Det fanns inga 
av deltagarna som såg negativt på själva inspelningen.  

En ordagrann utskrift av en intervju ger en bra grund för analys. Vi prioriterade en annan lösning, 
nämligen att skriva en loggbok över intervjun. I en loggbok skriver forskaren upp de viktigaste 
observationerna som görs under intervjun, samt de intressantaste fraserna och uttrycken 
(Merriam, 1994). Det här sättet rekommenderas när forskare har fört anteckningar från intervjun 
och därför vet vilka stycken ur intervjun som är av relevans och vilka som inte är av relevans 
(Bryman & Bell 2011). Vi lyssnade på banden och skrev innebörden av svaren, en del uppgifter 
citerade vi ordagrant samt andra anteckningar för att sammanställa intervjuerna.  

2.5.3 Andra möjliga datainsamlingsmetoder 

En utgångspunkt som forskare använder sig av när det gäller att ta fram en metod för att göra en 
vetenskaplig studie är att replikera en tidigare gjord studie (Bryman & Bell, 2011). Yang (2003) 
gjorde en explorativ kvantitativ studie där han sökte efter konsumenters tro och attityder mot 
annonsering på Internet. Yang (2003) hade använt sig av 36 Likertsfrågor där respondenter har 
fått svara på en femgradig skala om de håller med eller inte håller med om påståenden kring 
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Internetannonsering. Vi hade kunnat använda samma typ av frågor och gjort en kvantitativ studie 
där vi sökte svar på vårt syfte istället. Vi tar även upp den här typen av studie som förslag på 
framtida studie (se 7.2 Förslag på fortsatta studier). Andra typer av datainsamlingsmetoder är 
enskilda intervjuer, mer eller mindre strukturerade intervjuformer.  

En annan datainsamlingsmetod som hade kunnat svara på vårt syfte, var att som Heinonen (2011) 
gjorde, undersöka konsumenter genom att låta dem beskriva och förklara vad de gjorde och 
tyckte genom att föra en dagbok när de var på sociala medier. Den här metoden hade kanske gjort 
att konsumenter, med färskt minne, hade kunnat beskriva en exakt verklighet - som de uppfattar 
den.  

2.6 Intern validitet 

En nackdel med studien är att den försökte få ut all empiri på endast tre gruppintervjuer. En risk 
med detta är att vi inte lyckas täcka in alla de aspekter som går att täcka in. Studien gör inget 
anspråk på att ge en totalförståelse över användandet av sociala medier, men studien har ändå 
genererat praktisk och teoretisk kunskap. Merriam (1994) talar för att en fallstudieforskares 
uppgift är att ta fram det som uppfattas som sant, istället för att ta fram det som är sant. Därför 
kan den interna validiteten påverkats av att vi som undersökare hade förutfattade meningar när vi 
tolkade intervjupersonernas åsikter och berättelser. Vi gjorde vad vi kunde för att försäkra oss om 
att inga onödiga missförstånd dök upp, exempelvis genom att kontrollera att frågorna uppfattades 
på rätt sätt, samt att vi ställde frågor där vi bad respondenterna förtydliga sina svar. Därför ansåg 
vi att de svar vi fick in var valida och speglade personernas verkliga uppfattning. Dock kan vi 
ställa vi oss undrande om vi hade kunnat få in andra svar kring hur de använder sociala medier 
om de hade fått visa istället för att berätta om det. Detta på grund av att intervjupersonerna även 
de tolkade sin verklighet. Något vi även hade i åtanke var att personerna kan ha justerat sina svar 
på grund av att några av dem kände varandra. Vi var tydliga med att förklara att ifall missförstånd 
och oklarheter uppstod, så skulle de inte vara oroliga för att berätta det för oss. Trots detta så kan 
det ha hänt att personerna kände sig pressade att svara, och då bara gav oss ett svar som de trodde 
skulle göra oss nöjda. Vi upplevde dock att personerna kändes uppriktiga i sina svar.  

2.7 Extern validitet 

Då vi uppnådde likvärdiga svar från de olika gruppintervjuerna i olika frågor, så kunde det 
tämligen sägas att det går att generalisera på samma typer av ungdomar. De beskrev sitt 
användande av sociala medier och därför beskrev de samtidigt sina vänners beteenden. Sociala 
medier är plattformar där oftast likasinnade träffas och därför kan vi egentligen generalisera på 
den här typen av ungdomar. Våra respondenter var i en ålder då människor hämtar åsikter och 
värderingar från varandra (Ungar, 2000), vilket kan påverka studiens externa validitet. Därför är 
det att beakta att det som sades under intervjun, även blir applicerbart på liknande ungdomar. Vad 
som hade vart önskvärt i vår situation för att stärka den externa validiteten var att efter 
gruppintervjuerna, gjort en kvantitativ undersökning för att bekräfta våra tolkningar.  

2.8 Reliabilitet 

Undersökningen som vi utförde behandlade ett väldigt föränderligt ämne - sociala medier. Här 
talas det mycket för att beteende och medier utvecklas hela tiden (Kozinets et al., 2010). Detta 
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gör att de kända åsikterna och beskrivningarna av beteende, som vi fann hos våra 
intervjupersoner, snabbt kan ändras. Därför kan vi inte tala för att vår studie är av hög konsistens 
då Merriam (1994) menar att reliabiliteten i en studie innebär att det är en stor sannolikhet till att 
resultatet kan upprepas. Själva utförandet av undersökningen kan även den talas som mindre 
reliabel då vi endast använde oss av en metod när vi angrep vår frågeformulering, och kunde inte 
på så sätt triangulera för att verkligen vara säkra på att vi fick en så verklighetstrogen bild som 
var möjligt av vad vi uppfattar som verklighet.  

2.9 Källkritik 

Vi har i den här uppsatsen använt oss av olika typer av källor för få en större uppfattning kring 
sociala medier. De vetenskapliga källorna sökte vi genom Högskolan i Borås databas, där vi 
utgick ifrån att söka både ämnesvis och tidsmässigt aktuella artiklar. Vi tittade inte på artiklarnas 
trovärdighet utifrån hur de hade blivit bedömda för publikation, utan vi tittade närmre på om 
författarna hade publicerat andra artiklar, om de var refererade av andra forskare och vilken 
metod de valde för sin studie. Vi tog stöd av vetenskapliga artiklar som både var av kvalitativ och 
kvantitativ karaktär. Vi har även använt oss av facklitteratur som läses på många högskolor.  

Vi valde även att använda oss av källor från aktuella debattinlägg, publicerade i tidningar och 
bloggar, för att få en övergripande bild av vad som talas om sociala medier vid tiden för studien. 
De artiklar som var av intresse för oss hittade vi genom sökningar på Retriever1. Som 
Gummesson (2002) hävdar, så behöver den akademiska sidan även den praktiska sidan och vice 
versa för att nya teorier inom marknadsföring ska kunna utvecklas. De tidningar vi valde att 
använda är väl etablerade och med författare som vi upprepade gånger hittade i andra 
tidningsartiklar som behandlade liknande ämnen.  

2.10  Arbetets praktiska genomförande 

Shock Store AB säljer alternativt mode i rock och punkstil (Shock, 2012), och håller på med en 
satsning med att marknadsföra sig på sociala medier. Eftersom vi skulle undersöka personer i 
deras målgrupp ville de hjälpa oss i vår undersökning. För att locka personer att delta i en 
fokusgrupp erbjud Shock Store AB oss en möjlighet att dela ut presentkort på 250 kronor till 
varje person som kunde delta i en fokusgrupp. Tyvärr så gav inte presentkorten underlag nog för 
en fokusgrupp, varav vi gjorde om urvalsmetoden. Motprestationen för att vi skulle få dessa 
presentkort var att vi ställde vissa frågor. Detta är orsaken till att vi i vår intervjubilaga har ställt 
frågor som inte hör hemma i vårt syfte. Vi har behandlat och analyserat allt insamlat datamaterial, 
men vi valde att enbart presentera sådant datamaterial som hade att göra med vårt syfte.  

                                                
1 Retriever är det största svenska mediaarkivet på Internet (Retriever, 2012). 
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3 Studiens referensram 
I studiens referensram beskrivs de teorier som har format de glasögon (Christensen et al., 2010) 
som ingår i tolkningen av empirin.  

3.1.1 Den sociala mediemixen - vilken aktivitetsnivå befinner sig konsumenter i 
de sociala medierna? 

Weinberg & Pehlivan (2011) introducerar den sociala mediemixen som består av de olika sociala 
medierna som finns. Genom att vi tittar hur konsumenter agerar på sociala medier kan vi 
analysera deras beteende genom den sociala mediemixen och därefter förstå bättre vilket media 
konsumenter drar sig mest till. 

Det talas för att olika typer av sociala medier har olika förutsättningar att sända ut information på. 
Några medier inom sociala medier är mer lämpade för att sända ut djup information och andra är 
mer lämpliga att sända ut ytlig information på (Weinberg & Pehlivan, 2011). Samtidigt är en del 
medier mer lämpade för att sända ut långlivad information och andra är mer lämpade för att 
sända ut kortlivad information. Tillvägagångssättet för att tillämpa den sociala mediemixen går 
tvärtemot den traditionella marknadsföringen som startar med att segmentera marknaden och 
därefter välja marknadsföringskanal. Weinberg och Pehlivan (2011) hävdar att den sociala 
mediemixen startar det i andra änden med att sända ut budskap i de olika kanalerna, för att sedan 
se vilken typ av konsument som nappar på kommunikationen. Det här för att vidare kunna 
precisera kommunikationen och möta konsumenten på ett närmare plan. 

En typ av sociala medier är mikrobloggar, med den största plattformen Twitter som exempel. 
Den här typen av medie är konstruerade för att kunna sända ut korta meddelanden som har kort 
livslängd. Det har framkommit att mediet är bra för att snabbt kunna förmedla information, eller 
att använda mediet för att sända ut länkar till sidor på Internet som har djupare information. 

Bloggar är ett media som har möjlighet att sända ut information som håller sig längre än 
mikrobloggar. Weinberg & Pehlivan (2011) menar på att bloggar är ett viktigt medium för att 
konsumenter ska kunna vädra sin åsikt om produkter och varumärken. 

Communities på Internet är ett medium som har möjlighet att låta både konsumenter och företag 
komma i kontakt med varandra för att diskutera olika typer av ämnen. Det här mediet har ett 
långt liv på flera år och kan bringa mycket djup information. Weinberg och Pehlivan (2011) 
menar även att den här typen av media passar sig ypperligt för ett företag som vill skapa en 
djupare dialog med sina konsumenter.  

Ett annat medium som där finns goda informationsmöjligheter är social networks. Dock talar 
Weinberg och Pehlivan (2011) om att mediet i sig är av relativ kortlivad sort, men att djupare 
dialog kan framträda. Det talas för att social networks är en plattform där företag ska ha goda 
möjligheter att undersöka konsumenters attityd. 
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3.1.2 Vad gör konsumenter på sociala medier och varför är de där? 

Utifrån flertalet gjorda studier kring människors beteende på Internet så har det framförts att det 
finns olika motiv och olika sätt för konsumenter att använda sociala medier. För att vi skulle 
kunna benämna konsumenters aktivitetsnivå, valde vi att med hjälp av Heinonens (2011) studie 
undersöka hur det låg till. Hon undersökte collagestudenter för att urskilja vilken typ av 
användning och vilket motiv till användandet av sociala medier som var vanligast. Hon ville veta 
vad konsumenter egentligen gjorde på sociala medier och varför de valde att befinna sig där. Det 
har visat sig att motiven till att befinna sig på sociala medier kan bero på flera anledningar. Det 
kan exempelvis innebära att det är social aktivitet bakom motivet och att personen är där på 
grund av socialisera och för att knyta ny bekantskap. Andra konsumenter kan ha motiv som också 
innebär att de söker information kring exempelvis företagsevent och produktinstruktioner. Det 
kan också handla om underhållning, då söker konsumenter till exempel filmer, bilder, musik och 
texter. 

Heinonen (2011) tar upp tre olika nivåer över hur aktiva konsumenter är på sociala medier. I den 
första nivån finns konsumenter som oftast väljer att läsa innehåll och titta på bilder, men som inte 
deltar i att skriva eller publicera material på sociala medier. Den andra nivån innebär att 
konsumenten är aktiv med att publicera kommentarer, musik, bilder och annan media som ryms i 
den sociala mediesfären. Den tredje och sista nivån är de användare av sociala medier som även 
är med och utvecklar den. Konsumenter är med och utvecklar och administrerar exempelvis 
communities och bloggar på sociala medier. Vi har förtydligat de olika nivåerna på hur aktiva 
människor är på sociala medier i en tabell, se Tabell 3:1. 

Tabell 3:1 Olika aktivitetsnivåer på sociala medier, anpassad ur Heinonen (2011). 

Nivå 1 Konsumenten läser endast på sociala medier 

Nivå 2 Konsumenten läser och skriver på sociala medier 

Nivå 3 Konsumenten läser, skriver och utvecklar sociala medier 

 

Ur Heinonens (2011) undersökning så kom det fram att konsumenters aktivitet på sociala medier 
baseras på en rad olika motivationer. Motiv och beteende behöver även inte behöver vara direkt 
renodlade, utan konsumenter har blandade motiv och blandad delaktighet vid sitt användande av 
sociala medier. Den huvudsakliga aktiviteten på sociala medier är en blandning mellan att endast 
titta och läsa, till att också vara med att skriva och att publicera kommentarer i varierande medier.  

Ur Heinonens undersökning (2011), visade det sig att det inte var så många som utvecklar de 
sociala medierna. Men desto viktigare var det för konsumenter att ta till sig information på 
användargenererade sidor som exempelvis Wikipedia. En mindre del av konsumenter skriver 
bloggar, laddar upp musik och film. Dock är det vanligast att personer uttrycker sig och skaffar 
sig information på sidor som Facebook. Den sociala kontakten ses som mest viktig bland 
konsumenter, att hitta människor att diskutera med.   
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3.1.3 Word of mouth - hur konsumenter tar del av marknadsaktiviteter  

För vår undersökning är det av högsta betydelse att lokalisera och titta på hur respondenterna 
använder och hur påverkade de blir av word of mouth. Det talas för att en känd och pålitlig källa 
har störst inflytande på konsumenters uppfattning om en produkt, tjänst eller service än företags 
egen röst (Duhan, Johnson, Wilcox & Harrell, 1997; Kotler et al., 2008). Word of mouth (WOM) 
förklaras som kommunikation som uppstår då en person med åsikter om en specifik service, 
tjänst eller produkt för vidare sin åsikt till vänner och bekanta (Ahuja, Michels, Walker & 
Weissbuch, 2007). Det hävdas även att när konsumenten framför sitt word of mouth till andra så 
sker det snabbt och utan betänkligheter (Thomas, 2004) och word of mouth har visat sig vara 
mycket utbrett och vanligt på communities bland konsumenter (Brown, Broderick & Lee, 2007). 
Konsumenter som sprider sina åsikter vidare, är i det flesta fall ärliga och öppna när de framför 
sina åsikter (Kaikati & Kaikati, 2004). 

3.1.4 Kommunikationsmodellen - att identifiera bruset i sociala medier 

Det ursprungliga målet med kommunikationsmodellen är att beskriva hur mycket av ett 
meddelande som finns kvar när det sänds ifrån en sändare, och senare hur mycket som finns kvar 
av meddelandet när det tas emot av en mottagare (Shannon, 1948). Senare har 
kommunikationsmodellen börjat återges i läroböcker inom marknadsföring (se Kotler et al., 
2008). Målet med kommunikationsmodellen inom marknadsföring är att beskriva vad som 
händer med ett budskap när ett företag ska nå konsumenter (Kotler et al., 2008). I vår uppsats har 
vi valt att se på hur kommunikationen startar genom att det finns ett företag som vill förmedla, 
väcka intresse och har ett behov av att göra sig hörd. Det framförs att när företag inte sätter sig in 
i konsumenters perspektiv och förstår hur konsumenter uppfattar kommunikationen så blir det 
misskommunikation, då företag (sändaren) inte vet hur de ska utforma reklamen (budskapet) 
(Anand & Shachar, 2007).  

Företag sänder ut sitt budskap och den här signalen ska vara utformad så att det skapas ett 
intresse, en effekt hos målgruppen (Anand & Shachar, 2007). De kodar sitt budskap genom att 
tillföra budskapet färg, form, text och eventuellt ljud. Sammansättningen av alla delar från 
kodningen skapar budskapet. Företag väljer därefter det media som budskapet ska nå 
konsumenter och i vår studie tittar vi endast på sociala medier som det media som företag sänder 
ut ifrån.  

Därefter avkodar konsumenten budskapet (Anand & Shachar, 2007). Här talas det för att 
mottagandet av budskapet måste uppfattas på samma sätt som det var tänkt när företag kodade 
budskapet. Konsumenten tar emot budskapet när den avkodar det genom mediet. När väl 
konsumenten har mottagit budskapet uppstår det en respons när konsumenten reagerar på 
budskapet. Den respons som konsumenten ger ifrån sig kommer av företag att uppfattas som 
feedback. Feedback till företag menas med att konsumenten handlar, klagar eller ger någon annan 
form av feedback som är kopplat till budskapet som uppmärksammas (Kotler et al., 2008). 

Men det är mycket som kan hända att budskapet inte kommer fram, eller att det misstolkas. Det 
är just det brus som kan uppstå i kommunikationen som gör att mottagaren inte uppfattar 
budskapet på det sätt som företag hade tänkt. Brus kan exempelvis innebära att konsumenten inte 
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får ta del av kommunikationen, att budskapet framförs av i fel valt medium. Det kan även 
innebära att budskapet är utformat fel och kan därför missuppfattas av konsumenten. Anand & 
Sachar (2007) argumenterar att bruset och störningar i kommunikationen kan komma ifrån själva 
reklamens utformning, om det inte passar själva produkten, eller även utifrån valt medium. Kotler 
et al. (2008) talar för att budskapet måste vara uppdaterat och anpassat utifrån medium och 
konsument.  

För oss är målet med kommunikationsmodellen att identifiera var i kommunikationen som bruset 
uppstår på sociala medier. Det här gör vi kan analysera de gruppintervjuer utifrån vart 
kommunikationen har brustit, genom att budskapet har fått fel mottagande av våra respondenter 
och uppfattas fel eller på ett negativt sätt. Vi letar således efter bruset i kommunikationen och 
därför har vi förenklat kommunikationsmodellen ifrån Kotler et al. (2008), se Figur 3:1. 

 

Figur 3:1 Kommunikationsmodellen, omarbetad från Kotler et al. (2008). 

3.1.5 Fem grundläggande synsätt 

Interaktiva medier har skapat många möjligheter till direktmarknadsföring (Tapp, 2008). Men 
direktmarknadsföring är inte ur-metoden för interaktiv marknadsföring (Deighton & Kornfeld, 
2009). De beskriver fem olika grundläggande synsätt som företag har på konsumenter på sociala 
medier, se Tabell 3:2. De olika synsätten kan användas samtidigt för samma fall, men förklarar 
olika delar av de fenomenen med interaktiv marknadsföring.  

Tabell 3:2 Fem olika perspektiv att betrakta konsumenten ur, anpassat från Deighton och Kornfeld (2009). 

Thought tracing Konsumenten söker information och underhållning. 

Activity tracing Konsumenten är alltid on-market. 

Property exchanges Konsumenten handlar varor och tjänster på nätet. 

Social exchanges Konsumenten har en social identitet online. 

Cultural exchanges Konsumenten intresserar sig för videor och bilder. 
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De olika nedan beskriva synsätten är thought tracing, activity tracing, property exchanges, social 
exchanges och cultural exchanges. För tydlighetens skull beskrivs först en kort sammanfattning 
av de fem olika synsätten. 

När man betraktar konsumenten ur synsätten thought tracing menar man att människor söker 
information och underhållning på Internet. Det här är ett passivt synsätt där man betraktar 
interaktiva medier på samma sätt som icke interaktiva medier. Företag som använder sig av detta 
synsätt menar Deighton och Kornfeld (2009)  strävar efter att erbjuda relevant information och 
relevanta annonser. Det är i det närmaste en hygienfaktor att företag lyckas erbjuda kunden 
relevant information på sin hemsida, men beskrivningen av det här synsättet behövs för att förstå 
att det finns företag som nöjer sig med att betrakta kunden på det här viset. 

När företag betraktar konsumenter ur perspektivet activity tracing menar företag att konsumenten 
alltid är uppkopplade, att konsumenten alltid är on-market. Om konsumenten sitter vid en dator är 
den alltid beredd att konsumera. Företag med det här synsättet försöker på alla vis dela med sig 
av sina erbjudanden via annonser. Detta stör konsumenten. Deighton & Kornfeld menar att det är 
på grund av det här synsättet som många konsumenter försöka skydda sig mot annonser, 
exempelvis genom spärrfilter mot reklam och pop-up-fönster. 

Property exchanges är det tredje synsättet enligt Deighton och Kornfeld (2009) där människor är 
anonyma spelare på Internet som är där för att byta varor och tjänster. Genom synsättet property 
exchanges försöker företag tävla om vem som ska få leverera dessa varor och tjänster, och 
service, rykte och pålitlighet betraktar företag med detta synsätt som salienta variabler. 

Nästa synsätt Deighton och Kornfeld (2009) beskriver: är social exchanges. Social exchanges 
innebär att människor bygger en social identitet online. Delvis har den här sociala identiteten 
varit en avatar, där människor har kunnat differentiera sig ifrån sin sociala identitet. Men de 
menar att idag är den sociala identiteten på Internet mer en idealbild av sig själv, där personer 
beskriver sig själva som de vill bli betraktade. Företag som betraktar konsumenter på det här viset 
försöker själva delta i de virtuella communities, och tävlar om funktionalitet och status. 

Synsättet cultural exchanges innebär att människor deltar på Internet för att byta bilder, videor 
och liknande med varandra. De sociala medierna där människor är skapare av ett berättande 
innehåll är exempel på detta. Människor som är ute på Internet för att dela med sig av kultur på 
detta sätt ser inte alltid på företagens bidrag som reklam. Företag kan marknadsföra sig utan att 
konsumenter förstår att det är reklam, exempelvis genom att ha tillräckligt intressant video, bild 
eller annat. Det går också att anordna deltagande aktiviteter där konsumenter själva skapar 
reklammaterial och delar med sig till sina vänner. 

3.1.6 Gillaknappen 

Det finns en gillaknapp på Facebook vars syfte är att ge positiv respons till saker som personer 
intresserar sig av (Facebook, 2012). Gillaknappen förekommer på alla typer av inlägg på 
Facebook (Witek & Grettano, 2012). Men undersökningar (ExactTarget, 2011; Witek & 
Grettano, 2012) visar att olika personer har olika uppfattningar om vad gillaknappen betyder. 
ExactTarget (2011) visar att det främsta motivet hos unga personer att gilla ett företag är att visa 
upp det för sina vänner. En annan anledning att ligga något är för att uttrycka en åsikt av gillande. 
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Andra personer har starkt intresse att dela med sig av information till sina vänner, och gillar 
företag för att de exempelvis vill tipsa om rabatter och annat (ExactTarget, 2011). Gillaknappen 
kan också vara ett sätt att visa att personer har läst en post (Witek & Grettano, 2012). 

Personer som gillar ett företag förväntar sig exklusivt innehåll, så som nyheter, uppdateringar och 
rabatter (ExactTarget, 2011). De här fördelarna ses som värdefulla för användarna om de gillar 
något, men det är inte första orsaken till att de gillar något. Enligt ExactTarget (2011) så menar 
39 procent att om de gillar ett företag ger de inte automatiskt någon tillåtelse till företag att skicka 
meddelanden till dem. Dessutom är personer obekväma om företag tar information ifrån dem 
ifrån deras Facebook-konton. De företag som tar information ifrån deras Facebook-konton ses 
som integritetskränkande. 

Facebooks egna gillaknapp hittas på flera ställen på Internet utanför Facebook (Witek & 
Grettano, 2012), där konsumenter uppmanas att gilla saker på hemsidor i allmänhet. Att 
gillaknappen existerar utanför Facebook har gjort att kopplingen gett större möjligheter att dela 
information med andra än någonsin tidigare (Witek & Grettano, 2012). Om en person gillar ett 
företag utanför Facebook kan det betyda nästan vad som helst (ExactTarget, 2011). Det är direkt 
olämpligt att uppfatta ett gilla utanför Facebook som att man faktiskt gillar företaget, exempel på 
vanliga anledningar att använda gillaknappen utanför Facebook är för att spara sidan som ett 
bokmärke, eller vill dela med sig av sidan till sina vänner. 
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4 Empiri 
Nedan återges svar ur gruppintervjuerna. Svaren grupperas efter studiens två forskningsfrågor. 
Det redovisas inte vem av respondenterna som säger vad, eftersom innehållet i svaren är det 
viktiga.  

Vi ville försäkra oss om att alla våra intervjupersoner visste vad sociala medier innebar och 
ställde inledningsvis frågor kring intervjupersonernas kunskap. De flesta kunde direkt ge snabba 
och korrekta svar som stämde med vår definition. Dock var det några som undrade ifall hemsidor 
ingick i begreppet och någon trodde att tv, tidningar tillhörde sociala medier. Men överlag var 
alla väl insatta. 

4.1 Forskningsfråga 1. Vilket beteende har konsumenter på sociala 
medier? 

Nedan har vi kategoriserat intressant data i underkategorier till våra forskningsfrågor. Det här för 
att öka till en lättare läsning då underkategorierna återkommer i analyskapitlet. 

4.1.1 Respondenternas aktivitetsnivå 

Facebook var det första respondenterna sa var det mest betydande sociala mediet. De var väl 
förtrogna med flera av de tekniska detaljerna på Facebook, exempelvis om hur event fungerar, 
vad som är annonser och vad som är innehåll och hur gillaknappen fungerade. Det här visade 
respondenterna delvis genom att för oss förklara tekniska funktioner, eller argumentera kring hur 
och varför man ska gilla vissa händelser. Facebook var väldigt centralt, mycket handlade om att 
uttrycka sig själv och det handlade om att gilla rätt saker och att skriva till varandra.  

Vi uppmärksammade att majoriteten av våra respondenter använde sig av sociala medier för att 
hålla kontakten med vänner. Exempelvis genom att chatta med vänner eller skriva meddelanden. 
Respondenterna pratade också om personlighet på Internet kontra verkligheten. Där det fanns en 
skepsis mot att personer var annorlunda på sociala medier jämfört med om man träffade dem 
utanför datorn.  

Respondenterna förknippade bloggar främst som en form av elektronisk dagbok. Några av 
respondenterna använde sig av en dagboksblogg och några hade haft en dagboksblogg. Om de 
läste bloggar så var det sina vänners bloggar som de läste. Dock så kom det fram i andra delar av 
diskussionerna att de hade koll på storbloggare som exempelvis Kissie.  

4.1.2 Bilder är viktigt 

Tumblr och Dailyviews var andra sociala media som vi hörde mycket prat om. Tumblr och 
Dailyivews som vi i uppsatsen benämner som fotodelnings sidor handlar om att uttrycka sig i 
bilder. Foton och dagboksinlägg handlade mycket om vad de gjorde på stan, information om 
deras kompisar eller vilka konserter de hade varit på. Det fanns både en vilja att skriva av sig och 
en vilja att uttrycka sig. Framför allt fanns det ett intresse att uttrycka sig via bilder och att visa 
delaktighet genom bilder. 
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4.1.3 Uttrycka sig på sociala medier 

Vi fick fram ur våra gruppintervjuer att respondenterna tittade på vad andra människor hade 
gillat, både passivt genom att läsa automatiska meddelanden som dyker upp i kommentarsfältet 
och dels aktivt genom att titta igenom sina vänners profiler. De tyckte det var roligt att hitta 
vänner som hade samma typ av intressen som en själv. Ibland hade våra respondenter gått in på 
det som hade gillats.  

Diskussioner kring varför deltagarna gillar saker på Facebook visar sig vara på grund av att de i 
grund och botten vill visa för sina vänner som en markör vad de står för och vad de gillar. Att 
gilla något var ett sätt att uttrycka sin personlighet på. De kände även en nyfikenhet över vad sina 
vänner hade gillat på Facebook. Det var roligt att upptäcka att någon hade gillat samma saker och 
att de hade samma intressen.  

En av respondenterna verkade själv vilja uttrycka sig och skriva meddelanden och status på 
Facebook, men han var inte lika intresserad av att läsa andras inlägg. Andra respondenter var mer 
intresserade av att läsa på andras Facebook än att själva skriva.  

Andra typer av sociala medier respondenterna använde sig av var communities, framför allt 
Emocore. När vi nämnde Helgon2 så visade det sig att bara de äldre kände till det och hade vart 
medlemmar där. Av gruppintervjuerna förstod vi att MySpace har använts men används inte 
längre. Det nämndes även andra kända sociala medier hade respondenterna kommit i kontakt med 
eller använt, men de använde dem inte längre.  Men att starta diskussionstrådar som exempelvis 
på Flashback eller att bara skriva i forumtrådar var något som deltagarna inte var vana vid. De 
var mycket mer erfarna med att läsa andras inlägg i så fall. Ett annat viktigt socialt media våra 
respondenter tog upp var Youtube3, den här sidan var mycket frekvent besökt bland 
respondenterna.  

4.2 Forskningsfråga 2. Hur upplever konsumenter marknadsföring 
från företag på sociala medier? 

Nedan redovisas data kategoriserade i rubriker utifrån studiens andra forskningsfråga. Samma 
kategorier återkommer sedan i analysdelen.  

4.2.1 Gillaknappen 

Musikgrupper och musiker var mer populärt att gilla än att gilla företag. Men anledningarna till 
varför våra respondenter gillade företag var ibland de olika rabatterbjudande som de erhöll om de 
klickade i gillaknappen. Men framför allt så var det ett krav att de faktiskt gillade företaget. Det 
var viktigt att gilla rätt företag som personen kunde stå för, och som kunde stärka personens 

                                                
2 Helgon, en community för människor med alternativa kläd- och musikstilar som synthare, 
gothare, hårdrockare, punkare och närliggande stilar (Helgon, 2012). 

3 Youtube, ett socialt media som låter medlemmar ladda upp videor för att andra användare ska 
kunna kommentera, ogilla eller gilla (YouTube, 2012). 
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identitet gentemot andra. Men samtidigt skulle de kunna avstå ifrån att gilla ett företag som har 
en direkt ful profilbild. Gruppen föredrog enkla profilbilder som inte var för 
uppmärksamhetskrävande. Respondenterna talade om risken med att ett gilla eller en kommentar 
på Facebook kunde missförstås. Ett exempel på det var om det var ett inlägg med flera budskap, 
så kanske man bara gillade något av budskapen, en risk med det beteendet var att ens vänner inte 
förstod vilka delar av inlägget man gillade. En grupp tog upp värdet av att ha en bra profilbild. 
Gruppen förde tillsammans filosofiska resonemang kring att en snygg profilbild kan verka 
avgörande om de skulle gilla företaget eller inte. Dels så skulle en ointressant profilbild inte 
väcka något intresse hos gruppens deltagare. 

Det finns uppmaningar i affärer och köpcentrum där företag uppmanar konsumenter att gilla dem 
på Facebook. Vi frågade respondenterna vad de ansåg om dessa uppmaningar. Här gav 
respondenterna tydliga svar. Kravet för att gilla något företag var detsamma, de gillade bara 
företaget om de faktiskt gillade företaget. De kunde gilla för att få rabatterbjudande, men om de 
gillade ett företag kunde de istället för att reagera på uppmaningen spontant söka upp företaget på 
Facebook och gilla dem där. 

4.2.2 Triggers och gratiserbjudanden 

Vi undrade om den subkultur våra respondenter tillhörde såg annorlunda på köptriggers jämfört 
med andra personer. Här talade de om för oss att de inte ville bli kategoriserade som konstiga och 
oliktänkande mot andra människor. Vi blev införstådda med att de tyckte att konsumtion inte 
hörde ihop med vilken stil på kläder konsumenter hade på sig utan konsumtion drevs av mer 
grundläggande behov. En kvinna menade att alternativa människors hjärnor fungerade på exakt 
samma sätt som en helt normal människas gjorde och alla var mycket överens om att de gillade 
rabatter och andra triggers. Några pratade om att det är viktigt att rabatterna är meningsfulla för 
dem. De kan inte köpa något bara för att det är rabatt, men om det var något de tyckte om så 
kunde de absolut köpa det om det dessutom fanns en rabatt. En kille berättade att om ifall det 
fanns en tröja som han ville ha så var det ju självklart att rabatt på tröjan var ett plus. En grupp 
pratade om ologiska erbjudanden, som att få en cykel på köpet när man köper vitvaror eller 
diverse elektronikprylar som erbjuds av företag som inte säljer sådana. Dessa ologiska rabatter 
var inte uppskattade. 

En av respondenterna visade ett stort intresse för gratiserbjudanden. Bland annat hade han gillat 
sidor på Facebook med hjälp av sin mobiltelefon på stan för att få gratis smakprov i en butik. 
Tipset om gratis smakprov hade han fått när hans pappa hade ringt honom och sagt att 
erbjudandet fanns. Men andra gratiserbjudanden som hade lockat en annan av respondenterna 
hade visat sig vara en stor besvikelse. Kvinnan i fråga hade nappat på ett erbjudande av att gratis 
prova ett datorprogram i en månad. När hon följde instruktionerna för erbjudandet visade det sig 
att hon var tvungen att genomföra flera moment, som att delta i en marknadsundersökning, när 
hon var klar med det första momentet dök fler moment upp. Hon avbröt med stor besvikelse efter 
att hon ansåg sig lurad. 

4.2.3 Direktmeddelanden ifrån företag 

Vi ställde även frågor kring respondenternas syn på direktmeddelanden från företag. Svaren vi 
fick var handlade mycket om att företag måste fråga först, och skicka sen. Det här gav oss också 
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chansen att fråga kring vilken typ av direktutskick som gjorde mest intrång på privatlivet, här var 
respondenterna säkra på att sms till mobilen var mer intim än exempelvis Facebook. Eftersom 
Twitter främst handlade om idoler som kommunicerade med sina fans fanns det nästan en 
spänning och en förhoppning att idolerna skulle skicka ett meddelande till just dem. Om företag 
skickade meddelanden på Twitter uppfattades det dock som irriterande reklam. 

I gruppintervjuerna diskuterades förtroende och bristen för förtroende hos företag på Internet och 
sociala medier. När vi diskuterade en bloggares trovärdighet så hade respondenterna, riktiga eller 
inte, uppfattningar om de som bloggar. Flertalet intervjudeltagare var emot kändisbloggare och 
det fanns ett slags avståndstagande till sådana typer av bloggar, och att själv blogga för pengar 
fanns inte på kartan. Även annonser på sidor såsom bloggar och Facebook fanns det en 
misstänksamhet mot. En av deltagarna berättade om falska annonser, som troligen privatpersoner 
hade lagt upp som skämt. Det finns flera tävlingar på Facebook, ett vanligt tema på dessa 
tävlingar är att vinna en iPad. En iPad uppfattade inte respondenterna som seriöst, någon hade 
deltagit flera gånger i tävlingar på sociala medier men påpekade med en besvikelse att han aldrig 
vunnit något. De andra personerna trodde inte det var möjligt att vinna något på sådana tävlingar. 
Dessutom pratades det om rädsla för delaktighet i vissa sammanhang och rädslan för att bli 
skimmad på pengar från oseriösa deltagare. 

4.2.4 Twitter 

Twitter är ett stort socialt media, som våra respondenter menar att företag inte ska finnas på. 
Företag ska i så fall finnas på Facebook menade våra respondenter. Hårt beskrivet finns Twitters 
existensberättigande för att idoler, såsom musikband och artister, ska kunna hålla kontakt med 
sina fans. Våra respondenter läser på Twitter för att se vad artisterna gör, eller läser hur artisten 
mår. Den erfarenhet som fanns av företag på Twitter var att de försökte använda Twitter som en 
kommunikationskanal för affärserbjudanden. Detta såg respondenterna som ett intrång på en 
arena som inte företag hörde hemma på. 
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5 Analys 
I analysen analyseras resultatet genom de teorierna som ingår i den teoretiska referensramen. 
Uppsatsen två forskningsfrågor analyseras var för sig.  

5.1 Forskningsfråga 1. Vilket beteende har konsumenter på sociala 
medier? 

Nedan återkommer de underkategorier till vår forskningsfråga 1 som vi introducerade i 
resultatkapitlet.  

5.1.1 Respondenternas aktivitetsnivå  

Våra respondenter använder sig av flera typer av sociala medier (se 4.1.1 Respondenternas 
aktivitetsnivå), av de som finns representerade i den sociala mediemixen (Weinberg & Pehlivan, 
2011). Det viktigaste sociala mediet våra respondenter nämner är Facebook, som är ett social 
network (Weinberg & Pehlivan, 2011). Social networks menar Weinberg och Pehlivan är viktiga 
för konsumenter att visa attityd, vilket stämmer överens med våra respondenter som använder 
Facebook för att uttrycka sig och gilla rätt saker.  

Om vi studerar våra respondenters aktivitetsnivå på sociala medier så brukade de inte delta i 
forumtrådar som skribenter, utan som åskådare (se 4.1.1 Respondenternas aktivitetsnivå). Våra 
respondenter tillhör därför främst Heinonens första nivå av aktivitet, som enbart läser på sociala 
medier. Heinonen (2011) menar också att den viktigaste aktiviteten på sociala medier var att 
socialisera sig. Deighton och Kornfeld (2009) menar att konsumenter socialiserar sig genom att 
skapa en social media identitet. Våra respondenter socialiserade sig på flera sätt, men att uttrycka 
sin egen och utforska andras sociala identitet var särskilt viktigt. Exempelvis så skrev de en blogg 
och läste sina vänners bloggar. Våra respondenter skapade en Facebooksida där de visade sina 
intressen, och läste andra personers Facebooksidor, för att se om det fanns några likheter i 
intressen.   

5.1.2 Bilder är viktigt 

Våra respondenter gillade att uttrycka sig i bilder, det var lättare för dem att publicera en bild på 
nätet än att publicera text (se 4.1.2 Bilder är viktigt). Heinonen (2011) menar att det är viktigt för 
konsumenter att söka efter bilder och musik i sociala medier. Heinonen (2011) menar att antingen 
en konsument antingen tillhör första nivån som mest läser vad andra skriver, eller andra nivån 
både läser vad andra skriver samt skriver själv. Eftersom våra konsumenter lägger ut bilder på 
Tumblr, Dailyviews och bloggar, men inte skriver i diskussionsforum, kan vi dra slutsatsen att 
det är en lägre tröskel för våra konsumenter att lägga ut en bild än att skriva ett inlägg i text. 
Detta eftersom respondenterna när det gäller text ligger i Heinonens första nivå, men när det 
gäller bilder ligger respondenterna i Heinonens andra nivå.  

Både Heinonen (2011) och Deighton och Kornfeld (2009) diskuterar att konsumenten söker efter 
underhållning, fast på olika sätt. Betraktat ur Deighton och Kornfelds (2009) perspektiv Thought 
tracing är våra respondenter bara passiva och söker efter att bli underhållna på sociala medier. 
Alltså att våra respondenter tittade på sina vänners bilder, på Youtube-filmer och läste på sociala 
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medier bara för att bli underhållna eller söka information. Vår empiri (se 4.1.2 Bilder är viktigt) 
visar att det är en korrekt bedömning att det är så, om vi använder synsättet Thought tracing.  

Men om konsumenters behov av att titta på vänners bilder, att läsa kommentarer på Facebook, 
och titta på filmer på YouTube betraktas ur andra perspektiv fås ett annat svar här i analysen. 
Exempel om vi betraktar konsumenten ur perspektivet Cultural exchanges (Deighton och 
Kornfeld, 2009) är konsumenten är på Internet för att byta bilder, videor och annat med varandra. 
Våra deltagare i fokusgruppen laddade själva upp bilder på nätet, samt att i någon mån 
publicerade blogginlägg. ExactTarget (2011) visade att gilla något var ett sätt att dela med sig av 
det konsumenter gillar. Eftersom våra respondenter brukade titta vad deras vänner hade gillat (se 
4.1.2 Bilder är viktigt), blir att gilla något ett sätt att byta bilder, videor eller det man gillar med 
varandra.  

Ett annat synsätt är Social exchanges (Deighton & Kornfeld, 2009). Om vi betraktar våra 
respondenters intresse för bilder, videor och bloggar ur perspektivet social exchanges handlar det 
om att ta reda på vad andra gillar, eller visa vad man själv gillar. Exempel på det skulle vara om 
en av våra respondenter tittade på en väns blogg eller bilder för att se om de har några 
gemensamma intressen (se 4.1.2 Bilder är viktigt), och på så vis få ut ett socialt utbyte.  

5.1.3 Uttrycka sig på sociala medier 

För våra respondenter var det viktigt att visa rätt image (se 4.1.3 Uttrycka sig på sociala medier). 
Image på sociala medier visade respondenterna genom att gilla rätt band och artister, samt att 
respondenterna undvek att gilla fel saker. För våra respondenter var det viktigt att enbart gilla 
saker de verkligen kunde stå för. Image kan ses som en del av Deighton och Kornfelds (2009) 
social exchanges, alltså den sociala identiteten som man bygger online. Våra respondenter talade 
också om problemet med att en del personer beter sig annorlunda online jämfört med hur de beter 
sig offline. Detta visar en medvetenhet hos våra respondenter om att andra personer ibland kan 
måla upp den idealbild Deighton och Kornfeld beskriver. Det går inte att säga någonting om ifall 
det verkligen är så att människor signalerar en annorlunda personlighet online jämfört med 
offline. Det går bara att säga att det fanns en uppfattning hos våra respondenter att personer kan 
vara annorlunda offline jämfört med online.  

5.2 Forskningsfråga 2. Hur upplever konsumenter marknadsföring 
från företag på sociala medier? 

Nedan analyserar vi det data utifrån de underkategorier till forskningsfråga 2 som används i 
resultatkapitlet. 

5.2.1 Gillaknappen 

Enligt ExactTarget (2011) används gillaknappen huvudsakligen för att konsumenter ska visa upp 
vad de gillar för sina vänner. Ett absolut krav för våra respondenter att gilla ett företag på 
Facebook var att de faktiskt gillade företaget (se 4.2.1 Gillaknappen). Detta beror på att våra 
respondenter använder sina gilla-markeringar för att visa vad de står för, och skapa en bild av sig 
själva. Precis som i fallet ExactTarget (2011) så visade även vårt resultat att olika 
rabatterbjudanden är viktiga och intressanta för våra respondenter, men de var sällan 
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huvudanledningen till att våra respondenter gillade ett företag. Det går därför att ifrågasätta de 
företag som betraktar sina konsumenter ur Deighton och Kornfelds (2009) perspektiv Activity 
Tracing. Det perspektivet där man betraktar konsumenten som alltid på marknaden och alltid 
tillgängliga för konsumtion. Om vi har tolkat våra respondenter rätt så skulle de inte gilla ett 
företag, som störde dem med krav på uppmärksamhet på Facebook.  

Men Gillaknappen finns även på hemsidor utanför Facebook (Witek & Grettano, 2012). Detta 
kan betraktas ur perspektivet Activity tracing (Deighton & Kornfeld, 2011) som att företag alltid 
ska vara synliga för konsumenter. Men Deighton och Kornfeld (2011) tar även upp cultural 
exchanges, att konsumenter är på sociala medier för att främst dela videor och bilder. Witek och 
Grettano (2012) menar att gillaknappen utanför Facebook ger större möjligheter än tidigare att 
dela information med andra.  

Motiven för våra respondenter att gilla företag på Facebook efter en uppmaning på stan kan vara 
samma som när de gillar företag - att de gillar företaget(se 4.2.1 Gillaknappen). Ett sådant motiv 
kan vara enligt Deighton och Kornfelds (2011) att respondenterna vill vara först med att dela med 
sig av informationen.  

5.2.2 Triggers och gratiserbjudanden 

En av våra respondenter berättade hur han gillar gratismeddelanden. Hans pappa hade ringt 
honom och tipsat om en möjlighet att gilla något på Facebook för att få något gratis i utbyte (se 
4.2.2 Triggers och gratis). Det här är ett exempel på word of mouth och Word of mouth har visat 
sig användas flitigt av konsumenter på sociala medier (Brown, Broderick & Lee, 2007). I vårt 
exempel så var det word of mouth i traditionella medier som bar iväg budskapet om vad som 
skulle ha meddelats på sociala medier. Samtidigt var det ett krav att respondenten skulle gilla 
något på Facebook. Vår undersökning har redan rett ut att gilla något är mycket betydelsefullt: 
man står för vad man gillar och man tittar på vad andra har gillat. Word of mouth-värdet av att 
gilla något är därför inte försumbart, då det är väl beskrivet i litteraturen att word of mouth har en 
större effekt på konsumenten än andra marknadsaktiviteter (Chan & Ngai, 2011).  

Det vanligaste motivet för ett företag att ge gratisprov är att företaget ska få kunden att prova 
produkten, och i förlängningen få en ny kund (Kotler et al., 2008). En ny kund kan givetvis börja 
köpa produkten om den gillade gratisprovet, eller berätta för andra att han eller hon gillade 
produkten, det vill säga sprida word of mouth. En annan person i vår undersökning hade nappat 
på ett erbjudande att prova ett datorprogram gratis i en månad (se 4.2.2 Triggers och gratis). Dock 
krävde det stora uppoffringar för vår respondent som tvingades delta i diverse 
marknadsundersökningar vilket kan ses som olika störande moment om vi tittar på händelsen 
genom kommunikationsmodellen (Kotler et al., 2008), då det grundläggande erbjudandet 
försvann i och med att företaget erbjöd en motprestation. Motivet för företaget som ville ge bort 
gratisprogrammet kan då ifrågasättas, kanske var det att de ville att hon skulle delta i 
marknadsundersökningar som var motivet. 

5.2.3 Direktmeddelanden ifrån företag 

Hos våra respondenter fanns det en acceptans att få meddelanden ifrån företag direkt skickat till 
deras Facebook, men en förutsättning var att det hade gillat företaget först (se 4.2.3 
Direktmeddelanden ifrån företag). Enligt ExactTarget (2011) betyder ett gilla att det är tillåtet för 
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företaget att marknadsföra sig till personen, men det är inte tillåtet för företag att publicera på 
deras wall, eller skicka meddelanden till deras kompisar, utan bara privata direktmeddelanden. 
Om vi analyserar direktmeddelanden ur Deightons och Kornfelds (2009) fem perspektiv kan vi få 
en ny uppfattning om dem.  

Enligt perspektivet Thought tracing är kunden på företagets sida för att söka information, har 
kunden då gillat företaget går det att tolka det som att det är välkommet ifrån företaget med 
information. Enligt perspektivet Activity tracing så är kunden alltid on-market, och är alltså alltid 
mottaglig mot direktmeddelanden. Deighton och Kornfeld (2009) menar att det perspektivet 
genererar att konsumenten börjar skydda sig mot meddelanden. Om vi betraktar konsumenten ur 
property exchanges så bygger det perspektivet på att kunden är anonym. Våra respondenter 
upplevde direktkontakt med företag på sociala medier som intimt, det vill säga att konsumenten 
inte är en anonym person som byter varor och tjänster (se 4.2.3 Direktmeddelanden ifrån företag). 
Betraktat ur perspektivet social exchanges så deltar personer på Internet för att skapa sig en social 
identitet online. När ett företag ska skicka ett direktmeddelande till en social identitet bör 
företaget också försöka uppnå en hög status och funktionalitet.  

5.2.4 Twitter 

I den sociala mediemixen (Weinberg & Pehlivan, 2011) beskrivs mikrobloggar, exempelvis 
Twitter, som ett sätt att sända ut korta meddelanden som har en kort livslängd. Betraktat ur 
kommunikationsmodellen (Kotler et al., 2008) finns det en risk att ett enskilt meddelande 
försvinner i bruset som uppstår på grund av alla andra som också använder sig av Twitter. Våra 
fokusgrupper var tydliga om två saker på Twitter. Det ena var att Twitter först och främst finns 
till för att artister ska kunna kommunicera med sina fans. Det andra var att företag inte ska finnas 
på Twitter (se 4.2.4 Twitter). Sett ur den sociala mediemixen passar Twitter bra för artister, om 
artister fokuserar på inlägg som inte kräver en lång livslängd, exempel på sådana inlägg är de 
inläggen som beskrivs i empirin, nämligen vad artisten gör och hur artisten mår. Ur Heinonens 
(2011) föredrar våra respondenter förstå nivån på Twitter, den då konsumenten bara läser på 
Twitter och inte skriver själv.  

Företagsinformation som har en kort livslängd skulle kunna vara köptriggers. Våra respondenter 
gillar köptriggers, samtidigt som de inte vill se företag på Twitter, detta eftersom företag på 
Twitter oftast skickar ut reklam, samt om våra respondenter söker information från ett företag vill 
de titta på företagets Facebooksida. Weinberg och Pehlivan (2011) menar att Facebook till hör 
gruppen social networks. Därför är informationen på Facebook av en relativ kortlivad sort, precis 
som Twitter. En skillnad mellan Facebook och Twitter, som skulle kunna förklara varför våra 
respondenter vill ha information ifrån företag på Facebook, men inte på Twitter, skulle kunna 
vara som våra respondenter säger, att på Facebook har man bett om att få information ifrån 
företaget, medan Twitter är en intim kanal där artister och fans ska kunna kommunicera ifred (se 
4.2.4 Twitter). Social networks innehåller inte bara korta meddelanden (Weinberg & Pehlivan, 
2011) utan även andra aktiviteter som användare söker sig till. Vi menar att enligt 
kommunikationsmodellen (Kotler et al., 2008) är dessa andra aktiviteter det brus som stör 
meddelandet mellan sändare och mottagare. 

Twitter upplevs vara ännu mer intimt än Facebook, eftersom Twitter var en arena för artister och 
fans. Betraktat ur perspektivet social exchanges måste företag som marknadsför sig på Twitter ha 
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en ännu högre status och funktionalitet, än motsvarande företag som marknadsför sig med privata 
meddelanden på Facebook. Våra respondenter menade att företag inte alls ska finnas på Twitter, 
men vi menar att företag kan använda sig av Twitter, bara de först uppnår samma höga status hos 
sin målgrupp som idoler och artister lyckas med.  
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6 Slutsats 
I kapitlet Slutsats redovisas svaret på frågeformuleringarna, vilket leder fram till att syftet 
besvaras. 

I vår inledning framfördes aktuella åsikter som talade för ett nytt marknadsföringsklimat som 
uppkommit i och med att sociala medier har utvecklats, och att konsumenters beteende på sociala 
medier förändras likaså (Patino et al., 2012). För att kunna anpassa sin kommunikation är viktigt 
att företag förstår vad för avsikter konsumenter har på sociala medier (Friege et al., 2010). Vi 
valde därför att ta reda konsumenters beteenden på sociala medier och deras upplevelser av 
marknadsföring på sociala medier (se 1.2 Syfte).  

6.1 Forskningsfråga 1. Vilket beteende har konsumenter på sociala 
medier? 

Den slutsats vi kan få fram ur vår analys är att våra konsumenter framförallt vistas på Facebook 
på grund av det sociala engagemanget (se 5.1.1 Respondenternas aktivitetsnivå) Vår slutsats 
bekräftar Heinonens (2011) påstående att konsumenter framförallt vistas på Facebook. Vi 
uppfattar ett mönster som visar att konsumenter är icke aktiva mot okända användare, men är mer 
aktiva med att publicera bilder och att skriva till vänner. Vi fann även att uttrycka sig i bilder och 
inte bara i text är populärt, och det är därför naturligt för konsumenter att använda sig av 
fotodelnings sidor som Dailyviews och mikrobloggar som Tumblr (se 5.1.2 Bilder är viktigt). 
Konsumenter upplever att andra personer kan ha en annan identitet när de befinner sig på sociala 
medier, jämfört med verkliga livet (se 5.1.3 Uttrycka sig på sociala medier). Orsaker till att 
konsumenter gillar saker på Facebook har att göra med att de vill visa vad de själv tycker är bra, 
samtidigt så har konsumenter ett intresse av att hålla koll på vad deras vänner gillar. Det visade 
sig att konsumenter tycker att det är mycket viktigt att visa upp rätt image på de sociala medierna, 
genom att exempelvis gilla saker som de kan stå för (se 5.1.3 Uttrycka sig på sociala medier). 

6.2 Forskningsfråga 2. Hur upplever konsumenter marknadsföring 
från företag på sociala medier? 

Vi har fått fram att när det kommer till att gilla på sociala medier så visar konsumenter störst 
intresse till att gilla band och musiker på Facebook, men om de gillar ett företag så måste 
konsumenten verkligen tycka om företag (se 5.2.1 Gillaknappen). Det visade sig att konsumenten 
vill ta första kontakten med företag. Tvärtom så är konsumenter mer positiva till att andra 
konsumenter tipsar om erbjudande som de kan erhålla på sociala medier. Vi ser även att 
traditionella medier kan bära fram erbjudande som leder till att konsumenten söker upp företaget 
på sociala medier och att triggers kan locka på sociala medier (se 5.2.2 Triggers och gratis), om 
företaget är accepterat av konsumenten.  

Vi kan urskilja att konsumenter är mottagliga för företags kommunikation om de först har gillat 
företaget (se 5.2.3 Direktmeddelanden ifrån företag). Återigen visar det på att konsumenten vill ta 
första steget och vill på så vis godkänna att företaget kontaktar dem. Konsumenter är mottagliga 
för triggers som företag erbjuder på sociala medier men vad vi har fått fram så är konsumenter 
inte intresserade av att göra motprestationer för att erhålla erbjudanden. Marknadsföring genom 
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Twitter uppfattar konsumenter som inte lämpligt för företag (se 5.2.4 Twitter). Konsumenter ser 
Twitter som en kommunikationsplats för artister och band som konsumenten vill komma närmare 
på ett personligt plan. Eftersom konsumenter inte vill se företag på Twitter så ser vi det här som 
ett klart brus (se 3.1.4 Kommunikationsmodellen), som stör företaget att nå ut med sitt budskap. 
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7 Diskussion 
Nedan redovisas den praktiska betydelsen av studiens resultat som kan komma till användning av 
praktiserande företag. Vidare diskuteras förslag på fortsatta studier utifrån uppsatsen resultat.  

7.1 Praktisk betydelse 

Uppsatsen har gett en fördjupad förståelse kring användandet av sociala medier som är användbar 
för praktiker inom marknadsföringsområdet. En viktig aspekt uppsatsen har kommit fram till är 
vikten av image. Konsumenter gillar inte ett företag om företaget saknar relevant image för 
konsumenten. I vissa fall kan företag locka med köptriggers för att få uppmärksamhet ifrån 
konsumenter på sociala medier, men då måste dessa köptriggers vara mycket fördelaktiga för 
konsumenten, eller företaget redan ha en stark image. Vidare är det viktigt att konsumenten kan 
ta första steget till kontakt, och att företag bara tar kontakt efter konsumentens godkännande.  

Uppsatsen ger inga praktiska råd på exakt vilka sociala media-sidor som ska användas, det finns 
tidigare studier som visar på detta4, men uppsatsen talar om att det är viktigt att förstå 
konsumentens motiv till varför konsumenten är på det sociala mediet, och att företaget måste bli 
välkommet på det sociala mediet. 

7.2 Förslag på fortsatta studier 

En av vår undersöknings stora svaghet är att vi valde att undersöka sociala medier i allmänhet, 
och att vi inte valde att nischa ner vårt undersökningsområde. Det här har genererat i att mycket 
av studien har handlat kring Facebook. Då Facebook är det största sociala mediet (Alexa.com, 
2012) är det inte till en nackdel för vår undersökning. Men en ny undersökning där man väljer att 
fokusera sin studie på bara ett socialt media skulle kunna ge mer fokuserat resultat. Sociala 
medier är ett mycket komplext ämne, tillräckligt komplext för att det ska gå att göra en 
omfattande undersökning om en liten del av ett socialt medium.  

Kopplat till att undersöka användandet på sociala medier skulle till exempel på ett sådant litet 
undersökningsområde vara att undersöka varför folk går med i sociala medier; vilket kan ge en 
djupare förståelse kring de förväntningar som finns på sociala medier och kanske även förstå hur 
framtidens sociala medier kan komma att utvecklas. Kopplat till marknadsföring på sociala 
medier, som vi har beskrivit som en tvåvägskommunikation, går det också att undersöka de svar 
och kommentarer som skickas tillbaka till företag på sociala medier, samt interaktionen 
användare emellan. Detta skulle kunna generera i en merförståelse kring hur budskap på sociala 
medier ifrån företag kan formas.  

I inledningen diskuterades att vi ville beskriva marknadsföring på sociala medier ur ett 
deltagande perspektiv, istället för ur marknadsföring med hjälp av annonser på sociala medier. 
Det har tidigare gjorts kring studier om annonsering på Internet (Yang, 2003), men vad vi helt 
bortsåg från var att undersöka annonsering och annonser på sociala medier, något som skulle vara 
möjligt i en framtida studie.  

                                                
4 Exempelvis Weinberg & Pehlivan (2011). 
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Intervjuguide för undersökning av personer 

Intervjuguide för gruppintervjuer den 11-13 april 2012. Närvarande på intervju är Jessica 
Hedström som ställer frågorna, Jonas Lyckegård som antecknar samt fyra respondenter i varje 
gruppintervju. Respondenter är ungdomar i åldrarna 15-23 med intresse för rock och punk, som 
klär sig i rock och punkmode. Intervjuerna äger rum på café Le Croissant, Femmanhuset i 
Göteborg. Alla intervjudeltagare bjuds på fika före intervjuerna. Fetstilta frågor är särskilt 
viktiga. Viktigt att ha i åtanke är att vi hade en semistrukturerad intervjuguide, vilket innebär att 
de fetstilta frågorna var fasta frågor och utrymme för att nya frågor kunde uppkomma utifrån 
respondenternas svar och diskussion.  

Vi presenterar oss och syftet med intervjun för respondenterna. 

Vi frågar därefter om respondenterna vet vad sociala medier innebär. 

Respondenterna får presentera sig. vilka sociala medier är de inne på? Äger de till exempel en 
blogg? 

Frågor: 
Vi skulle vilja veta mer om verkligen hur ni använder er av sociala medier. 

Vad gör du på sociala medier? Är ni aktiva, skriver ni mycket – läser bara? Trådstartar ni 
diskussioner? 

Vad har ni för tankar kring företag som hela tiden annonserar om ”gilla oss” på stan. 

Vad krävs det för att du ska delta i företagsaktiviteter på Facebook? 

Är det till exempel: Facebooktävlingar, installera appar, erbjudande ”bjud med en facebook-vän 
få välkomstpresent, att tävla. 

Har ni tagit del av eller sett någon bra kampanj/aktivitet från något företag på sociala medier som 
ni tyckt varit skitrolig? 

Vad var det för aktivitet/kampanj och vilket företag? 

Om ni tänker på någon marknadsföringsgrej från något företag på sociala medier som ni har tyckt 
vart dålig, kan ni beskriva vad det var? 

Varför gillar ni saker på Facebook? Är det för rabatter, info, eller till exempel att ni vill visa för 
andra att ni gillar företaget? 

Varför tror ni era kompisar gillar företag på Facebook? Vad tycker ni om att kompisar delar 
nyheter och företag p å Facebook? 

Vad tycker ni om företag som har Facebooksida?  

Berätta lite kring er syn om SMS ifrån företag 



 

 

SMS ifrån företag, vad har ni för erfarenhet kring det? 

Vad är okej respektive inte okej att skicka till era privata mobiltelefoner? (SMS)  

Om ni skulle vilja blogga för ett företag, vad är viktigt för er då?  

Hur stor trovärdighet har ni för bloggare som är sponsrade av företag? Märker ni av om personer 
är sponsrade? Är det viktigt? 

Tror ni andra alternativa är intresserade av att läsa bloggar? Kan ni ge exempel på vilka bloggar 
det är då? 

Vad förväntar ni er när/om ni följer ett företag på Twitter? 

Hur mycket kontakt ifrån företag är okej på sociala medier? 

Köptriggers är till exempel rabattkuponger, ta 2 för 3, tillfälligt nedsatta priser. Hur tror ni att människor 
som är emo, synthare, punkare ser på köptriggers? Tror ni att punkare tycker annorlunda mot emo? 

Är ni inne på Internet från era mobiler? Eller iPad? 

Använder du det i mobilen, iPad, iPhone, datorn, hos en kompis dator? Skolan? Jobbet? 

Använder ni er av sociala medier på ett annat sätt om ni sitter på mobilen jämfört med datorn? 

Går ni till ställen bara för att de har gratis WIFI? 

Har ni något annat ni vill diskutera? 
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