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Abstract 
 

As the use of social networks increases so does the use of marketing and advertising on these 

networks. The largest social network today is Facebook, which has about 1.5 billion users. 

Companies have begun to understand the importance of using Facebook, but they must learn 

how they should use Facebook as a marketing channel and which form of marketing that is 

most suitable to use on the platform.  

 

The purpose of this study is to try to clarify how Facebook users are affected by the different 

forms of marketing, forced marketing and permission marketing, and how they react to 

advertising on Facebook and if there is a difference between men and women. The purpose 

has been answered by putting together two focus groups consisting of both men and women. 

The results from these groups shows that permission marketing is the most suitable method 

for companies to use, but it also shows that there is an understanding that both forms of 

marketing exists. Based on this study, we have found 3 important things that companies 

should keep in mind when they use Facebook for marketing. 1) Companies must consider 

which form of marketing they should use and why, 2) segmentation of users to reach out to 

the right audience, to make the effect of advertising as high as possible, and 3) to capture 

users’ attention, it is important that the advertisement contains interesting text with suitable 

images. It’s not possible to generalize the results of the study and therefore further studies on 

the phenomenon are needed to provide a more accurate picture. This essay is written in 

Swedish.  
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III 

 

Sammanfattning 
 

I takt med att användandet av sociala nätverk ökar så sker även en ökning av marknadsföring 

och reklam på dessa plattformar. Det största sociala nätverket idag är Facebook som har cirka 

1,5 miljarder användare. Företag har börjat förstå vikten av att finnas på Facebook men de 

måste lära sig hur och vilken form av marknadsföring som är mest lämpad att använda på den 

plattformen.  

 

Syftet med denna studie är att försöka bringa klarhet i hur Facebookanvändare påverkas av de 

olika marknadsföringsformerna påtvingad marknadsföring och tillståndsmarknadsföring, samt 

hur de reagerar på reklam på Facebook och om det finns någon skillnad mellan män och 

kvinnor. För att besvara syftet genomfördes två fokusgrupper som bestod av både män och 

kvinnor och resultatet av dessa är att tillståndsmarknadsföring är den mest lämpade metoden 

för företag att använda men att det finns en förståelse för att båda former av marknadsföring 

finns. Utifrån studien har vi tagit fram 3 punkter som företag bör ha i åtanke vid 

marknadsföring på Facebook - 1) företag måste tänka över vilken marknadsföringsform de 

använder och varför, 2) segmentering av användare för att nå ut till rätt målgrupp för att 

effekten av reklamen ska bli så hög som möjligt och 3) för att reklam ska fånga användares 

uppmärksamhet är det viktigt att den innehåller intressant text med passande bilder. 

Resultaten av studien är inte generaliserbara och därför kan ytterligare studier om fenomenet 

behövas genomföras för att ge en mer rättvis bild.  
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1 Inledning  
 

Inledningen ger en introduktion av studiens fokus, marknadsföring på sociala nätverk. Den 

ger även en bild om hur konsumenter och företag använder sociala nätverk idag samt 

problematiken kring marknadsföring på dessa plattformar. Inledningens syfte är att skapa en 

överblick om ämnet och ge relevant information för fortsatt läsning för att slutligen nå fram 

till studiens syfte och problemformulering.  

 

1.1 Introduktion 

 

Sociala medier och sociala nätverk är idag en av de största medierna och när vi umgås med 

andra människor tar dessa nätverk en allt större plats (Svt Kultur 2014). Trots att det på senare 

år har kommit fler och fler olika kanaler, exempelvis Instagram och Twitter, är Facebook 

fortfarande störst och mest populärt.  

Enligt Palmer och Koeing-Lewis (2009) är kommunikation den främsta anledningen till 

varför människor använder sociala nätverk. Unga människor ser dessa nätverk som en 

integrerad del av deras vardag och sociala liv. De flesta människor som använder sociala 

nätverk gör det för att bibehålla kontakter och relationer med människor som de redan har en 

relation till. 

Palmer och Koenig-Lewis (2009) menar att, eftersom användandet av sociala nätverk har 

ökat, har allt fler företag börjat förstå vikten av att finnas på dessa plattformar. Det blir en 

naturlig plats för företag att synas med produkter och tjänster för en stor mängd potentiella 

kunder. Företag kan synas på olika nätverk för att sprida kunskapen om deras varumärke och 

framför allt för att skapa viral marknadsföring, att individer vill sprida kunskap om företag 

och tjänster vidare till andra i en onlinemiljö. Många studier tyder på att konsumenter tar till 

sig rekommendationer om ett företag på en djupare nivå från vänner och bekanta snarare än 

direkt från företaget. Genom att företag finns på olika sociala nätverk kan de följa vad som 

sägs om företaget och på så sätt få en uppfattning om vad användare tycker om företagets 

varumärke. 

Den här studien handlar om individers och företags användning av sociala nätverk och deras 

beteende på dessa plattformar. Studien kommer att ta upp olika aspekter om hur företag 

använder sig av sociala nätverk som en kanal för marknadsföring och hur individer tar till sig 

den reklam som företag sprider på de olika nätverken och fokus kommer att ligga på 

Facebook. 

 

1.2 Forskningsöversikt 

 

Sociala nätverk spelar en stor roll i människors liv och Martinka (2012) påvisar att syftet med 

att använda dessa nätverk varierar, allt från att få information om vänner till att besöka ett 

företags Facebooksida för att få information om deras produkter. Oberoende av vilket syfte 

användare har för att använda sociala nätverk så har alla användare skapat olika grupper som 

de interagerar med inom nätverken (ibid). Världen idag blir allt mer uppkopplad och Shanti 

och Jeeva (2014) påvisar att människor spenderar mer tid på Internet och främst på sociala 

nätverk. Detta gör det svårare för företag att använda traditionell marknadsföring för dessa 
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människor vilket i sin tur gör att företag måste hitta nya sätt och nya kanaler att nå ut via. 

Palmer och Koenig-Lewis (2009) gör gällande att tack vare Internet så har företag fått 

möjligheter att nå tusentals individer samtidigt på ett sätt som de tidigare inte kunnat. Genom 

dessa nya kanaler kan företag kommunicera med användare på ett kostnads reducerat sätt och 

ändå nå fler personer än vad de gör via traditionella kanaler (ibid). En problematik med detta 

är dock att det finns så mycket budskap och marknadsföring på sociala nätverk att användare 

lätt blir överväldigade av all information (Shanti & Jeeva 2014).  

I tidigare undersökningar som Palmer och Koenig-Lewis (2009) behandlar i sin studie har det 

bevisats att fördelarna för ett företag att finnas på sociala nätverk är många. Framförallt 

eftersom meddelanden som företagen lämnar snabbt kan spridas genom andra användare. Det 

är vanligt att användare av sociala nätverk sprider word-of-mouth, att de berättar för andra om 

sina upplevelser om ett företag eller en produkt på sociala medier. Lim och Chung (2013) 

beskriver word-of-mouth som ett informativt medel av kommunikation om produkter och 

tjänster mellan konsumenter. Word-of-mouth från en användare av sociala nätverk och dennes 

upplevelser om ett företag kan vara både positiv eller negativ och det är viktigt att företag vet 

hur de ska hantera feedback från användare (Kerpen 2015). Palmer och Koenig-Lewis (2009) 

menar att genom att inbjuda till feedback från användare eller bara genom att observera 

konversationer kan ett företag lära sig om användares behov och på så sätt skapa och utveckla 

nya produkter och tjänster. De menar att företag kan få ett bredare register av strategiska och 

operationella fördelar om de involverar sig i sociala nätverk.  

Det finns en annan aspekt som Palmer och Koenig-Lewis (2009) tar upp och som är bra för 

företag att ha i åtanke vid användandet av sociala nätverk, det kan ha en praktisk kognitiv 

funktion för att underlätta produktval. Gillin (2007) hävdar att ett meddelande som läses på 

sociala nätverk är mer trovärdigt än ett meddelande i traditionella medier samt att användare 

av sociala nätverk litar mer på andra användare än på ett företag. Palmer och Koenig-Lewis 

(2009) anser att företag därför bör lämna det öppet för användare av sociala nätverk att sprida 

information om produkter och om företaget för att uppnå positiv word-of-mouth. Word-of-

mouth är enligt Kerpen (2015) den renaste och bästa formen av marknadsföring. Palmer och 

Koenig-Lewis (2009) betonar att likväl som att någon berättar något för en kompis offline, så 

fungerar meddelanden på sociala nätverk minst lika bra när företag vill sprida information. I 

en studie som Martinka (2012) genomförde med 154 respondenter visade det sig att ungefär 

hälften av dessa vänder sig till sina Facebookvänner innan ett köpbeslut av en produkt eller 

tjänst och en stor del av respondenterna ansåg att det var ett bra sätt att samla information om 

produkter och tjänster. 

Bronner och de Hoog (2013) påtalar att sociala nätverk har blivit allt mer viktigt när 

användare av sociala nätverk fattar sina köpbeslut. Användare kan idag få tag på all möjlig 

information om de flesta produkter och företag på sociala nätverk nu för tiden och detta är en 

bidragande faktor till att den virala världen har fått en sådan stor betydelse när människor 

fattar olika köpbeslut (ibid). Campbell, Ferraro och Sands (2014) har även de hittat bevis som 

pekar på att den virala världen påverkar människors köpbeslut men ser att det skiljer sig 

beroende på vilket segment användaren tillhör. De påvisar hur företag kan segmentera 

användare utifrån hur de reagerar på marknadsföring via sociala nätverk. De olika segmenten 

jämförs i utfallen varumärkesengagemang, inköpsavsikter och spridning av word-of-mouth 

(ibid). Till skillnad från Hansson, Wrangmo och Søilen (2013) som använder sig av två 

segment, de som vill att företag ska vara aktiva på sociala nätverk och de som tycker 

motsatsen, så använder sig Campbell, Ferraro och Sands (2014)  av fem olika segment, 

passive, talkers, hesitant, active och averse för att beskriva hur användare reagerar på 

marknadsföring som sker på sociala nätverk. Det segment som är mest engagerat är de som 
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kallas active och det är de som är mest öppna för att interagera med varumärken via sociala 

nätverk, mest sannolikt att göra ett inköp efter att ha sett en kampanj, och sannolikt att de 

sprider word-of-mouth. Den näst största gruppen, talkers, ses också som en grupp som blir 

påverkade i dessa utfall men inte lika mycket när det kommer till inköpsavsikter. Segmenten 

som de tagit fram visar att det finns skillnader i hur män och kvinnor påverkas och engagerar 

sig i företags reklam på sociala nätverk (ibid).  

I en undersökning som Pikas och Sorrentino (2014) genomförde som syftade till att se hur 

användare uppfattar reklam på populära sociala nätverk, kom de fram till att om företag och 

organisationer ska använda sociala nätverk som marknadsföringskanal på ett lyckosamt sätt 

måste de fråga sig varför dessa medier är så populära. Det har visat sig att den grundläggande 

motivationen för att använda sociala nätverk är behovet av att skapa och vårda sociala 

relationer. Människor använder Facebook, Twitter och YouTube för att skapa och behålla 

deras sociala kapital, fördelar som användare får från sociala relationer (ibid). Martinka 

(2012) fann en skillnad i användares beteende på Facebook och Twitter, på Facebook är 

användare mer benägna att interagera med vänner och familj. Palmer och Koenig-Lewis 

(2009) beskriver sociala nätverk som en möjlighet för individer att skapa en profil där de 

själva väljer vilka som ska få tillgång till den samt vad de vill visa för andra. 

Det finns även hinder och hot för företag som finns på sociala nätverk och Palmer och 

Koenig-Lewis (2009) påtalar att om ett företag uppfattas av användare att de inte är 

förtroendefulla, öppna, intressanta, relevanta och engagerade i målgruppen kan det snabbt 

skada företagets rykte. Det är viktigt att företag inte använder sociala nätverk på ett felaktigt 

sätt och uppger falsk information. Det finns fall där företag har betalat människor att skriva 

inlägg om företaget för att få bra publikation. Virala kampanjer kan på så sätt få bakslag om 

användare får reda på att meddelandet är falskt och påhittat av företaget (ibid).  

Pikas och Sorrentino (2014) likt Shanti och Jeeva (2014) påvisar att användare av sociala 

nätverk dagligen är omgivna av påträngande reklam från olika företag i onlinemiljöer och det 

finns inget som garanterar att den rätta målgruppen uppmärksammar reklamen. Pikas och 

Sorrentino (2014) argumenterar för att sociala nätverk inte ses som en plats för störande och 

påträngande reklam och därför anses det inte vara lämpligt att använda sådan form av 

marknadsföring. Istället för att tvinga en publik att bli exponerade av reklam från företaget så 

kan de använda sig av det som kallas för tillståndsmarknadsföring, där de frågar användarna 

om de vill bli exponerade för information och reklam. Denna typ av marknadsföring kan 

användas på bland annat Facebook och Twitter eftersom att användare av dessa nätverk har 

möjlighet att gilla ett företags sida och välja om de vill följa företaget eller inte. Dessa 

möjligheter gör att användare av sociala nätverk kan välja om, och vad för typ av exponering 

de vill bli utsatta för i onlinemiljöer (ibid).   

Pikas och Sorrentino (2014) anser att eftersom Facebook, Twitter och YouTube är mest 

använt för sociala och kommunikativa syften måste företag fråga sig vilken typ av 

marknadsföring som är mest lämplig att använda. Tillståndsmarknadsföring är det mest 

effektiva verktyget att använda sociala nätverk på, eftersom att användarna själva har 

möjlighet att välja om de vill se eller inte se företags meddelanden (Palmer & Koenig-Lewis 

2009; Pikas & Sorrentino 2014). De menar att detta kan leda till att effekten av reklamen 

ökar, genom att företagen engagerar användarna i processen. Trots all forskning och alla 

undersökningar som finns kring detta fenomenen så ser det ut som att företag och 

marknadsförare inte tagit till sig detta och att de inte tror på tillståndsmarknadsföring som ett 

effektivt verktyg, eftersom vi fortfarande lever i en värld full av pop-ups, ads och banners 

(ibid). 
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1.3 Problemdiskussion 

 

Palmer och Koenig-Lewis (2009) argumenterar för att direktmarknadsföring som är riktat mot 

individer på sociala nätverk kan bli mer effektivt. Det finns uppfattningar inom forskningen 

som säger att användare av sociala nätverk ser mer positivt på företags meddelanden när det 

syns på sociala nätverk snarare än när de är direkt riktade till individerna via traditionella 

kanaler (ibid). Shanthi och Jeeva (2014) anser att sociala nätverk är en bra plattform för 

företag att nå många potentiella köpare. Dock har undersökningar visat att användare av 

sociala nätverk känner sig stötta och blir påtvingade information och reklam. Forskning har 

också visat att användare av sociala nätverk kan känna sig förnärmade av alla dessa 

meddelanden eftersom människor själva vill välja vad de vill se på sin egen sfär på sociala 

nätverk (ibid). Liksom Pikas och Sorrentino (2014) så har Palmer och Koenig-Lewis (2009) 

funnit ett problem med hur företag ska använda sig av marknadsföring på sociala nätverk. 

Båda parter menar att företag måste tänka mer på vilken typ av marknadsföring som är 

lämplig att använda. 

Genom Pikas och Sorrentinos (2014) undersökning har det visat sig att majoriteten av de 388 

respondenterna i undersökningen inte är mottagliga för reklam på sociala nätverk de använder 

och att de flesta faktiskt blir störda av den reklam som finns i onlinemiljöer. Undersökningen 

visar att trots att man låter användare välja själva vad de vill se och inte så har det en liten 

påverkan på effekten av reklam. I undersökningen fick de även fram att marknadsföring via 

Facebook, Twitter och YouTube inte är en effektiv kanal för reklam, då användare helt enkelt 

inte vill bli utsatta för exponering av information och reklam online (ibid). 

Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion finns en lucka i tidigare forskning då 

olika studier visar på motsättningar kring användandet av sociala nätverk. Därför är ytterligare 

undersökningar kring hur användare reagerar och tar till sig den marknadsföring som sker 

online nödvändig, för att hitta lösningar på vilken typ av marknadsföring företag ska använda 

sig av på dessa plattformar.  

Utifrån forskningsöversikten och problemdiskussionen, där en rad olika sociala nätverk 

benämns, kommer studien fortsättningsvis att behandla företags marknadsföring på Facebook 

eftersom både tillståndsmarknadsföring och påtvingad marknadsföring används på den 

plattformen. Facebook har valts som utgångspunkt eftersom det är just de typer av 

marknadsföring som studien kommer att behandla. Studien kommer även undersöka om det 

finns en skillnad i hur män och kvinnor blir påverkade av reklam på Facebook då tidigare 

forskning visar att det skiljer sig i hur män och kvinnor blir påverkade.  

 

1.4 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om män och kvinnor reagerar olika på olika former 

av marknadsföring på Facebook samt vilken form av marknadsföring som har störst påverkan 

hos Facebookeanvändare.  

 

För att nå upp till studiens syfte kommer dessa frågeställningar att besvaras: 

Hur reagerar användare på marknadsföring via Facebook och vilken påverkan har 

tillståndsmarknadsföring jämfört med påtvingad marknadsföring som företagen använder sig 

av? 

 



 

- 5 - 

2 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen tar upp viktiga begrepp som har och fortsatt kommer att 

behandlas i studien. Dessa begrepp är byggstenarna i studien och är de begrepp som kommer 

att vara utgångspunkt för kommande analys. Huvudfokus i referensramen är Facebook och i 

kapitlet redogörs för teorier om användningen av det nätverket samt den marknadsföring som 

sker på denna plattform. Ny teori än den som tas upp i forskningsöversikten har plockats in 

för att få ytterligare förståelse för ämnet och dess relevans. 

 

2.1 Definitioner av begrepp 

 

 Sociala medier definieras av Kaplan och Haenlien (2010) som en grupp av 

internetbaserade applikationer som bygger på ideologiska och teknologiska fundament 

av web 2.0 och tillåter ett skapande och utbyte av användargenererat innehåll.  

 

 Sociala nätverk definieras av Boyd och Ellisson (2008) som en service som tillåter 

individer att 1.konstruera en publik eller semi-publik profil inom ett avgränsat system, 

2.skapa en lista över andra användare som de har en koppling till och 3. titta på och 

skapa nya kopplingar med andra inom systemet. Den största plattformen av sociala 

medier är sociala nätverk som spelar en stor roll för dagens och framtidens 

marknadsföring då det kan öka konsumenters engagemang (Cvijkj & Michahelles 

2013). 

 

 Tillståndsmarknadsföring är ett begrepp som används av Pikas och Sorrentino (2014) 

och begreppet beskriver den marknadsföringsform där användare av sociala nätverk 

själva väljer om de vill se information och reklam från företag genom att följa deras 

Facebooksida. 

 

 Påtvingad marknadsföring är en form av marknadsföring som företag använder sig av 

där användare av sociala nätverk inte själva kan välja om de vill bli exponerade för 

denna form av reklam (Pikas & Sorrentino 2014; Shanti & Jeeva 2014). Denna form 

av marknadsföring nyttjar företag genom att samla in och hämta information från 

användares profiler och använder sen denna information när de riktar sin 

marknadsföring (Barbu 2014). 

 

2.2 Teori 

 

2.2.1 Användning av sociala nätverk 

 

Sociala nätverk har ökat i popularitet på en global nivå och om man ser till Facebook så finns 

där mer än 1,5 miljard aktiva användare (Facebook 2015). Trusov, Buckling och Pauwels 

(2009) beskriver sociala nätverk som en plats där man kan interagera på en social eller 

professionell nivå. Dessa nätverk har på en djupare nivå förändrat tillströmningen av 

information genom att göra det så enkelt som möjligt att dela med sig av och ta emot 

information på Internet (Akrimi & Khemakhem 2012). Hensel och Deis (2010) förklarar 

fenomenet sociala nätverk som en typ av online media som snabbare skapar konversationer 
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eftersom det skapar engagemang, till skillnad från traditionella kanaler som levererar innehåll 

men där konsumenterna inte tillåts att delta. 

 

I en studie som Whiting och Williams (2013) genomförde fann de vilka de främsta 

anledningarna är till att människor använder sociala nätverk. De största anledningarna är för 

den sociala interaktionen som dessa nätverk skapar, samt att användare vill ha reda på 

information eller dela med sig av information, bli underhållna, uttrycka sina åsikter samt att 

det är ett sätt att fördriva tiden på och ett sätt att koppla av (ibid). Laroche et al. (2012) 

redogör för att användare av sociala nätverk gärna vill skapa, bidra och ansluta sig till olika 

gemenskaper på dessa nätverk, för att uppfylla sina behov av att tillhöra, vara socialt aktiva 

eller att bara njuta av att interagera med andra likasinnade användare. Facebook används inte 

som ett verktyg för att träffa nya människor, det menar Ross et al. (2009) är eftersom 

användare av Facebook är vänner med sina Facebookvänner även offline.  

 

Hensel och Deis (2010) påtalar att tillgång till Internet och sociala nätverk inte längre är en 

lyx, utan att det är en nödvändighet. Företag har insett att konsumenter använder sig av 

sociala nätverk för att det är kul och det är enkelt sätt att dela med sig av bilder, videos, vad 

man tycker om och så vidare, till sina vänner. Genom denna insikt har företag förstått hur 

viktigt det är att interagera med konsumenter och intressenter genom användandet av sociala 

nätverk. Det ger dem också en möjlighet att möta konsumenternas krav på ett mer effektivt 

sätt (ibid).  

 

Vikten av att företag använder sig av sociala nätverk är något som Hensel och Deis (2010) 

betonar och de menar att företag inte har råd att ignorera fördelarna som denna kanal ger. 

Kabadayi och Price (2014) påtalar vikten av att företag skapar engagemang hos användare 

och dess betydelse för varumärkets framgång på sociala nätverk. De menar att utan aktivt 

engagemang från användare blir framgången av företags användande av sociala nätverk 

begränsad. Därför måste företag hitta sätt att underlätta för och uppmuntra användare att 

engagera sig i varumärket så att företaget maximerar fördelarna av att använda sociala nätverk 

(ibid). 

 

2.2.2 Påverkan genom word-of-mouth via sociala nätverk 

 

Konsumenter hade förr bara tillgång till ett visst antal åsikter från sina vänner innan ett 

köpbeslut, men tack vare sociala nätverk kan man nu få flera hundra, kanske till och med flera 

tusen åsikter som påverkar om man i slutändan kommer att köpa en produkt eller inte (Hensel 

& Deis 2010). Palmer och Koenig-Lewis (2009) argumenterar för att konsumenter lättare tar 

till sig av det som vänner säger än det som kommer direkt från företaget och att spridning av 

word-of-mouth fungerar lika bra online som offline. De visar också att sociala nätverk kan 

underlätta produktval hos användare genom att de hellre köper en produkt som fått goda 

recensioner från andra användare och privatpersoner. Företag kan lämna det öppet för 

användare att ge feedback på deras Facebooksida eftersom det kan leda till positiv word-of-

mouth (ibid). Företag måste vara medvetna om att även negativ word-of-mouth kan ske på 

deras Facebooksida och om det skulle hända måste företag visa att de tar användares 

kommentarer på ett seriöst sätt (Hansson, Wrangmo & Soilen 2013). 

 

2.2.3 Påtvingad marknadsföring och tillståndsmarknadsföring 
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Genom det ökade användandet och populariteten av sociala nätverk har reklam och 

marknadsföring revolutionerats (Cetina et al. 2013). Ett marknadsföringssätt på sociala 

nätverk som är populärt är virala kampanjer och Drury (2008) anser att detta beror på att 

publiken engageras på ett annat sätt än med andra former av marknadsföring. Virala 

kampanjer kan liknas med det som Fisher (2015) kallar för Sponsored Stories, som skapas 

utefter användares egna aktiviteter, eller det som Facebook (2015) kallar för annonser och 

som företaget kan skapa genom en applikation på hemsidan. Drury (2008) gör gällande att 

eftersom konsumenter nu spenderar mer tid med varumärken på Internet än vad de gör med 

ett varumärke offline, blir det allt viktigare att företag finns online. Han påvisar även hur 

viktigt det är med de fördelar som företag får av att använda sig av marknadsföring online. 

Det är en stor chans att det skapas en viral spridning vilket i sin tur ökar kännedomen om 

företaget och dess produkter (ibid). Drury (2008) menar att detta är på grund av att 

engagemanget från konsumenter oftast är större på sociala nätverk än via traditionella kanaler.  

 

Enligt Barbu (2014) är en fördel med att använda marknadsföring på sociala nätverk att det är 

lätt att få tag på konsumenters information – allt i från kön, ålder och var man bor till vad man 

är intresserad eller inte intresserad av. Han gör gällande att för varje registrerad medlem finns 

mycket information för företag att hämta som de sedan kan använda sig av när de riktar sin 

marknadsföring. När en användare blir medlem på Facebook måste de skriva in för- och 

efternamn, email, kön och födelsedatum Användare kan också välja att fylla i saker som 

bostadsort, hemort, politiska åsikter, relationsstatus, utbildning, arbete och telefonnummer. 

Tillsammans med att man också fyller i vad man gillar och är intresserad av, som filmer, 

hobbys, musik, och varumärken så bildas en stor databas som företag sedan kan använda sig 

av när de ska målinrikta sin marknadsföring (ibid). Hensel och Deis (2010) beskriver några 

fördelar med att företag använder sig av sociala nätverk, bland annat låg kostnad, det skapar 

en sorts trovärdighet samtidigt som det ökar kundkretsen. Andra fördelar som de nämner är att 

det är lättare att skapa kännedom om ett nytt företag och att framhäva redan existerande 

företag (ibid). 

 

Nackdelar med att använda sociala nätverk kan enligt Hensel och Dies (2010) inkludera 

problem med säkerheten, då varken företag eller användare av dessa nätverk kan vara säkra på 

att det som skrivs alltid är tillförlitligt. De pekar också på att det kan vara svårt att veta hur 

många som ser och tar till sig marknadsföringen, att veta om det är kostnadseffektivt eller 

bara slöseri med kapital. Det kan också ta mycket tid och ge för lite ROI, return on 

investment, samt att man kan bli trakasserad eller lurad (ibid). Jobs och Gilfoil (2014) påvisar 

att det är svårare att mäta ROI från marknadsföring på sociala nätverk än när det kommer till 

traditionella kanaler. De anser att företag måste ha detta i åtanke när de ska marknadsföra då 

det kan vara svårt att mäta hur många som verkligen nås och påverkas av marknadsföringen 

på sociala nätverk.  

  

Den form av marknadsföring som Barbu (2014) behandlar i sin studie är påtvingad 

marknadsföring och skiljer sig från tillståndsmarknadsföring som Pikas och Sorrentino (2014) 

pratar om. Den påtvingande marknadsföringen kan liknas med Sponsored stories som Fisher 

(2015) benämner. Sponsored stories är annonser baserade på vanliga användares inlägg och 

som introducerades av Facebook 2011 (ibid). Företag och organisationer betalar Facebook för 

att göra om inlägg från vanliga användare till annonser. Genom att göra om dessa inlägg till 

annonser blir de markerade och chansen att Facebookanvändare lägger märkte till annonserna 

är större. Det finns flera handlingar från en användare som kan skapa en sponsrad story; 

användaren gillar en sida, gillar eller kommenterar ett inlägg, svarar på en förfråga om ett 
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evenemang, röstar på en fråga på en sida, checkar in på en plats, använder en applikation, 

gillar eller delar en hemsida (ibid). 

 

Utöver sponsored stories kan företag skapa egna annonser på Facebook (2015) via en 

applikation på hemsidan. Annonser är även det en typ av påtvingad marknadsföring. På 

Facebook kan företag skapa en annons och välja var de vill att användaren ska komma vidare 

till när denne klickar på annonsen, företaget väljer också om de vill annonsera sitt företag, 

hemsida, evenemang eller annat (ibid). När företaget angett vad det är för något de vill 

marknadsföra väljer de sedan ut en bild för annonsen samt vilken målgrupp de vill skicka 

annonsen till. Företag kan välja utefter plats, kön, ålder, vad de gillar, intressen, 

relationsstatus, arbetsplats och utbildning samt att företagen också kan välja att endast visa 

annonsen för de personer som på något sätt redan är kopplade till företaget på Facebook 

(ibid). När en individ skapar en profil på ett socialt nätverk så samlas, sparas och används 

informationen som användaren angett av företag för att lättare nå ut till fler och mer specifika 

segment av målgruppen (Barbu 2014). 

 

Kabadayi och Price (2014) betonar att när användare väljer att engagera sig i företags inlägg 

på Facebook kan de göra det på olika sätt, de två vanligaste är genom att gilla och 

kommentera. En annan handling som visar på engagemang och som Cvijkj och Michahelles 

(2013) påvisar utöver att gilla och kommentera företags inlägg är delning, att användare delar 

företagets inlägg på sin egen Facebooksida. Kabadayi och Price (2014) framhäver att de olika 

typerna av engagemang gör att användare kan visa sin uppskattning för ett varumärke eller 

produkt och dela detta med sina vänner på Facebook. När en användare väljer att gilla eller 

kommentera ett företags inlägg på Facebook så skapas en spridning av det genom att det på 

olika sätt visualiseras i personens Facebookflöde och på så sätt blir synligt för användarens 

vänner (ibid). 

 

Cvijkj och Michahelles (2013) konstaterade i en undersökning där de studerade mat- och 

dryckesföretag att underhållande och informativt innehåll i inlägg från företags Facebooksida 

ökade nivån av engagemang från användare märkbart. De mätte engagemang i form av 

gillningar, kommentarer och delningar (Cvijkj & Michahelles 2013; Kabadayi & Price 2014). 

Cvijkj och Michahelles (2013) upptäckte i sin undersökning att inlägg som innehöll 

erbjudanden visade sig bidra till en högre nivå av engagemang från användare. De testade 

vilken mediatyp som höjde engagemanget mest och studiens resultat visar även att livlighet 

var något som ökade nivån av engagemang medan interaktivitet sänkte nivån av engagemang 

och utifrån det kom de fram till att foton är den mest lockande mediatypen (ibid). Det är 

viktigt att varje inlägg som företag gör inte försvinner bland andra inlägg och Hansson, 

Wrangmo & Soilen (2013) menar att företag kan optimera sin användning av Facebook som 

marknadsföringskanal genom konsekventa och tydliga meddelanden där varje aktivitet är väl 

genomtänkt med ett tydligt syfte. Svårigheten med att använda sig av sociala nätverk för 

marknadsföring på ett framgångsrikt sätt menar Hadija, Barnes och Hair (2012) är för att 

dessa meddelanden måste tävla mot andra meddelanden som användare själva komponerar. 

Meddelande som användarna själva har gjort är oftast mer tilltalande än företags reklam, 

därför gäller det för företagen att göra sina meddelanden mer intressanta (ibid). Chen et al. 

(2014) studerade Facebooksidor som ett marknadsföringsverktyg för företag. I deras studie 

fann de att användarvänlighet och användbarhet har en stor betydelse när användare besöker 

ett varumärkes Facebooksida. Enklare användarvänlighet och högre användbarhet leder till att 

upplevelsen och lojaliteten till varumärket samt spridningen av word-of-mouth blir högre 

(ibid).  
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När företag använder sig av reklam genom påtvingad marknadsföring hävdar Barbu (2014) att 

det på Facebook kommer att synas för de personer som företaget har valt som målgrupp. 

Enligt Campbell, Ferraro och Sands (2014) är segmentering en grundläggande komponent 

inom marknadsföring och reklamen blir genom segmentering riktad och positionerad till rätt 

målgrupp och skapar på så sätt värde för konsumenter. De beskriver segmentering som ett 

verktyg som kan användas för att förstå hur användare skiljer sig i termer av interaktion med 

och beteendemönster till marknadsföring på sociala nätverk (ibid). 

 

När det kommer till segmentering av målgrupper på sociala nätverk så finns det teorier som 

redogör för olika sätt att segmentera in dessa grupper. Ett sätt att segmentera målgrupper på 

sociala nätverk är genom de segment som Campbell, Ferraro och Sands (2014) fann i sin 

studie. De använder segmenten passive, talkers, hesitants, active och averse, för att beskriva 

hur människor reagerar på marknadsföring som sker på sociala medier. De jämför segmenten 

i utfallen: varumärkesengagemang, inköpsavsikter och spridning av word-of-mouth (ibid). 

 

 Passive – den passiva användaren tycker att marknadsföringen på sociala nätverk 

misslyckas med att skapa varumärkesengagemang, inköpsavsikter och spridning av word-

of-mouth eftersom detta segment inte påverkas i något av utfallen. Detta segment 

karaktäriseras av att ha en hög motivation av underhållning och en låg motivation av 

bekvämlighet. Denna grupp består till största del av män. 

 

 Talkers – den talande användaren visar starka betyg på beteende vad gäller 

varumärkesengagemang och word-of-mouth som en följd av marknadsföring på sociala 

nätverk. När det däremot kommer till inköpsavsikter så är påverkan på detta segment 

betydligt mindre vid exponering av reklam eller kampanjer på sociala nätverk. Detta 

segment karaktäriseras av hög motivation av information. 
 

  Hesitants – den tveksamme användaren visar på lågt beteende i alla tre olika utfall. Detta 

segment karaktäriseras av att ha låg motivation av information. När man ser till 

åldersvariabeln så är det ofta äldre människor och när man ser till kön är det ofta män. I 

huvudsak ser det ut som att detta segment inte verkar har någon som helst avsikt att 

engagera sig med varumärken på sociala nätverk. 

 

 Actives – den aktiva användaren visar den högsta graden av beteende i de olika utfallen. 

Interaktionen med företag på sociala nätverk visar sig ha en viktig roll i detta segments 

beteende när det kommer till beslutsfattande kring inköp och andra beteenden när de 

befinner sig offline. Detta segment karaktäriseras av en hög motivation av information, 

shoppingglädje och bekvämlighet. När man ser till ålder- och könvariabler så består detta 

segment till största del av yngre människor och främst kvinnor. 

 

 Averse – den motsatta användaren visar på ett extremt lågt beteende i alla tre olika 

utfallen och är påverkas inte alls av marknadsföring och reklam via sociala nätverk. Det 

visar sig att detta segment mest liknar butiksfokuserade shoppare och visar en större 

tendens att använda traditionella kanaler snarare än nya, framväxande kanaler så som 

sociala medier. Dessa användare söker efter bekvämlighet och de hittar denna 

bekvämlighet på andra ställen än via sociala nätverk. Detta segment karaktäriseras inte av 

någon motivation av information. När man ser till ålder är dessa människor främst mellan 

25-34 år. 
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Ett annat sätt att segmentera är det som de Valck et al. (2009) använder sig av, där det finns 6 

olika användartyper. Heinonen (2011) beskriver hur forskare har studerat användares 

aktiviteter på sociala nätverk baserat på hur aktiva eller passiva de är online och det är genom 

att använda denna typ av studie som de Valck et al. (2009) har kommit fram till dessa 

användartyper: 1) Core members är de som bidrar mest genom att diskutera, hämta samt 

leverera information. 2) Conversationalists som har fokus på att diskutera information. 3) 

Informationalists, hämtar och levererar information. 4) Hobbyists, deras fokus ligger på att 

uppdatera och ta hand om sin personliga information och upprätthålla sitt sociala liv på 

nätverken. 5) Functionalists är enbart intresserade av att hämta information. 6) Opportunists 

hämtar bara obetydlig information från webbsidorna. 

 

Bronner och de Hoog (2013) betonar att sociala nätverk är allt mer viktiga när användare 

fattar köpbeslut och att reklam på dessa plattformar påverkar användare. Sociala nätverk har 

påverkat användares beteende och attityder, från att skaffa information till efter ett inköp 

(Mangold & Faulds 2009). Cetina et al. (2013) påtalar dock att det är viktigt att segmentera 

målgrupper för att marknadsföringen ska få genomslag. De anser att företag kan målgruppera 

olika typer av användare och deras intressen genom sociala nätverk för att använda 

marknadsföringen på rätt sätt och att detta kan öka inköp på nätet. För att kunna göra det är de 

viktigt att företaget följer trender och mönster hos konsumenter och anpassar 

marknadsföringen utefter det (ibid). 

 

Trots de teorier som finns om att företag bör använda sociala nätverk som en 

marknadsföringskanal så finns det forskning som visar på att användare av dessa nätverk inte 

tar till sig reklam och annonsering. Hadija, Barnes och Hair (2012) fann i sin studie att 

användare av sociala nätverk inte ogillar reklam, men de lägger inte märke till den. På grund 

av att det finns så mycket annat innehåll på dessa nätverk, gör det att reklamens attraktion 

minskar. Som en följd av detta visade det sig i studien att varumärkeskännedomen på sociala 

nätverk var mycket lägre än den kännedom som skapas genom andra mediekanaler (ibid). 

 

Utifrån de olika segment som Campbell, Ferraro och Sands (2014) beskriver kan man se att 

vissa användare av sociala nätverk lägger märke till reklam och att den har inflytande på deras 

köpbeslut. De har dragit olika slutsatser som är bra för företag att tänka på när de ska använda 

sig av marknadsföring på sociala nätverk. De anser att det är viktigt att företag har klart för 

sig vilket segment de vill nå och påverka för att sedan skapa sin reklam utefter det. Beroende 

på vilket syfte reklamen innefattar så måste innehållet och informationen anpassas med 

hänsyn till det (ibid).  Hadija, Barnes och Hair (2012) menar att anledningen till att användare 

inte lägger märke till reklam på sociala nätverk är att de fokuserar på allt annat innehåll, 

vänners profiler, bilder och liknande. Det är inte för att de inte är intresserade eller för att de 

ogillar reklam, det är till och med många annonser som fångar deras intresse om så bara för en 

liten sekund på grund av färger, design och liknande (ibid).  

 

Ytterligare forskning som visar på att marknadsföring på sociala nätverk inte är optimalt är 

den undersökning som Pikas och Sorrentino (2014) genomförde och som visar att användare 

av Facebook inte tar till sig marknadsföringen utan tycker att den är påträngande. De testade 

även den form av marknadsföring som kallas tillståndsmarknadsföring men även den formen 

visade sig inte vara uppskattad av Facebookanvändare (ibid). Användare vill helst inte bli 

utsatta för reklam och annonser på Facebook vare sig de själva väljer att följa ett företag eller 

om företaget använder sig av mer påtvingad marknadsföring såsom sponsored stories eller 

annonser genom en applikation på Facebook. 
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3 Metod 
 

Metodkapitlets syfte är att ge en förklaring för vilken riktning studien har samt att ge en bild 

av hur datainsamling har skett. Det framgår också vilken urvalsmetod som har använts samt 

vilka eventuella problem och möjligheter urvalet ger. I detta kapitel finns även en reflektion 

för valet av riktning och hur det påverkar validiteten och reliabiliteten av studien. 

 

3.1 Metodbeskrivning 

 

Denna studie har en kvalitativ ansats vilket enligt Bryman och Bell (2013) är induktiv i sin 

karaktär och låter sig ej styras av teori. Trots att en kvalitativ ansats är mer induktiv så är det 

svårt att genomföra en sådan studie eftersom vi redan har vissa kunskaper om ämnet och det 

är svårt att välja endast en ren induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen utgår från teorier och 

hypoteser som sedan används vid insamling av det empiriska materialet (ibid). Med 

utgångspunkt om att vi redan innan har kunskap om ämnet och att en renodlad induktiv ansats 

är svår att genomföra så har vi kombinerat de båda ansatserna. En sådan kombination kan 

kallas för abduktion (Olsson & Sörensen 2011). I studien utgår vi från tidigare teorier för att 

få en förförståelse för ämnet, för att sedan kunna jämföra och analysera teorin med det 

empiriska materialet. Det empiriska materialet ger oss ytterligare kunskaper som vi kan 

använda för att besvara problemformuleringen och studiens syfte. Den kvalitativa ansatsen 

har en mer tolkande epistemologisk ståndpunkt än den kvantitativa (Bryman & Bell 2013) och 

denna studie utgår från detta synsätt. Den epistemologiska ståndpunkten ger oss utrymme för 

tolkningar av det empiriska materialet och studiens vetenskapliga huvudinriktning är på så 

sätt hermenuetisk (ibid). 

 

3.2 Undersökningsmetod 

 

3.2.1 Fokusgrupper 

 

Det empiriska materialet i en kvalitativ ansats kan samlas in på olika sätt och genom olika 

metoder. Vi valde att använda oss av fokusgrupper som enligt Bryman och Bell (2013) ger 

utrymme för många åsikter och djupa diskussioner samt att det ger möjlighet till att studera 

gruppens beteende och interaktion (Olsson & Sörensen 2011). Vi valde fokusgrupper för att 

vi gjorde en bedömning av att denna metod skulle ge oss det material vi eftersöker för att 

genomföra studien. Vi tror att även andra metoder hade kunnat ge oss relevant information 

men vi gjorde en avvägning och beslutade oss för fokusgrupper då vi ansåg att vi skulle få ut 

mycket ny användbar information. Genom fokusgrupper får vi fram aspekter och olika synsätt 

som kanske inte skulle komma fram vid andra metoder (Bryman & Bell 2013) och därför 

ansåg vi att fokusgrupper var den mest lämpliga metod att använda.  

  

Vi är medvetna om att fokusgrupper kan vara svåra att genomföra då gruppsammansättningen 

är viktig och likaså att deltagarna kan påverkas av varandra och att moderatorn är för 

involverad. Enligt Bryman och Bell (2013) måste en moderator styra deltagarna i rätt riktning 

men vara försiktig i detta agerande eftersom att avvikelser och utsvävanden från ämnet kan 

vara intressanta för studien. Forskare inom forskningsmetoder påvisar att det kan vara svårt 
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för en moderator att styra gruppen samtidigt som personen ska låta samtalen vara fria, det är 

viktigt att introducera nya frågeställningar men i övrigt ska moderatorn helst låta bli att 

ingripa i samtalen. (Bryman & Bell 2013; Olsson & Sörensen 2011). Med utgångspunkt i att 

låta deltagarna diskutera fritt så använde vi oss av semistrukturerade intervjuer som enligt 

Bryman och Bell (2013) är en teknik som används där intervjuaren har en intervjuguide med 

förhållandevis specifika teman som kommer att diskuteras. Vi använde en mall med öppna 

diskussionsämnen där deltagarna gavs utrymme att diskutera och reflektera kring dessa ämnen 

och när diskussionerna började svalna så introducerades en ny frågeställning. Det finns olika 

åsikter om vilka personer som ska ingå i en fokusgrupp och vissa forskare menar att man ska 

utesluta att ha människor som känner varandra i samma grupp (ibid) och det finns även åsikter 

om att män och kvinnor ska separeras (Olsson & Sörensen 2011). Vi valde att inte separera 

män och kvinnor och deltagarna i fokusgrupperna kände varandra sedan tidigare. Valet samt 

eventuella problem och möjligheter kring val av att blanda grupperna med män och kvinnor 

diskuteras senare i metodkapitlet. 

 

3.2.2 Urval 

 

När beslutet om att fokusgrupper skulle användas var taget så diskuterade vi hur många 

grupper vi skulle ha samt hur grupperna skulle sättas ihop. Det första vi bestämde oss för var 

att använda blandade grupper som bestod av både män och kvinnor. Detta val baserades på 

tidigare forskning och teorier kring ämnet där de visats att män och kvinnor reagerar olika på 

marknadsföring på sociala nätverk. Med denna utgångspunkt önskade vi att det skulle bidra 

till djupare diskussioner som skulle ge oss underlag för studiens fortsatta arbete. Storlek på en 

fokusgrupp är något som diskuterats och enligt Kvale och Brinkmann (2009) så är 6-10 

personer det vanligaste att använda sig av. Vi använde oss av bekvämlighetsurval som enligt 

Bryman och Bell (2013) består av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga. Vi 

försökte först låta deltagare anmäla sig frivilligt till fokusgrupperna men vi insåg snabbt att vi 

inte skulle fylla grupperna och därför frågade vi personer som vi kände. Ett sådant urvalssätt 

gör att det är omöjligt att generalisera resultaten eftersom det inte blir representativt för 

populationen (ibid). Trots omöjligheten att generalisera så ansåg vi att diskussionerna skulle 

leda fram till intressanta och relevanta teorier och leda fram till ny kunskap inom området, 

och därav valet att använda bekvämlighetsurval.  

 

Vi genomförde två fokusgrupper där den ena gruppen bestod av 5 personer, varav 2 kvinnor 

och 3 män. Den andra gruppen bestod av 6 personer, varav 4 kvinnor och 2 män. Totalt hade 

vi 11 personer, varav 6 kvinnor och 5 män vilket ger ett utslag på 55 % kvinnor och 45 % 

män. Deltagarna i grupperna bestod av studenter på Campus Varberg i åldrarna 22-30. 

 

3.2.3 Insamling av empiri 

 

Insamlingen av empiri skedde vid två tillfällen på Campus Varberg. Den första fokusgruppen 

genomfördes måndagen den 20 april klockan 13.00 och sessionen varade drygt en timme. Den 

andra gruppen genomfördes dagen efter, samma tidpunkt och varade även den cirka en timme. 

Vi valde att genomföra sessionerna på Campus då det är en naturlig mötesplats för deltagarna 

vilket gjorde att de kände sig mer bekväma. Eftersom deltagarna redan kände varandra i båda 

grupperna ansåg vi att inga öppningsfrågor behövdes som enligt Wibeck (2010) är en bra 

metod att använda för att deltagarna ska lära känna varandra och för att diskussionerna ska bli 

bättre. 
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Under insamlingen av empirin agerade en av oss som moderator och en som observatör. 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan en observatör ta på sig olika roller och den roll som den 

av oss tog på sig var icke-deltagande observatör där grupperna visste att en av oss observerade 

sessionerna. Vi valde att en av oss skulle agera som observatör för att kunna anteckna det som 

sades samt olika beteenden hos deltagarna. Sessionerna spelades in på två enheter för att datan 

lättare skulle kunna transkriberas. Anteckningarna var användbara vid transkriberingen då vi 

lättare kunde höra vem som sa vad och leda oss rätt när vi gick igenom inspelningen. 

Transkribering handlar om att välja ut och bearbeta det som sagts (Olsson & Sörensen 2011) 

för att sedan användas i empiriavsnittet. 

 

Båda sessionerna började på samma sätt för att få igång en diskussion. När grupperna hade 

diskuterat det första ämnet presenterades kortfattat studiens syfte. Vi valde att inte presentera 

studiens syfte till en början då vi inte ville påverka och influera deltagarna för mycket. Allt 

eftersom sessionen flöt på så ställdes nya frågeställningar till deltagarna när vi märkte att 

diskussionerna började avta. De ämnen som diskuterades var:  

 

 Hur reagerar ni på reklam på Facebook? 

 Vad är ert syfte med att använda Facebook? 

 Engagerar ni er i varumärken på Facebook genom att följa företaget? Hur? Varför? 

 Gillar, delar eller kommenterar ni företags inlägg på Facebook? Varför? 

 Facebook kontra hemsida – var vänder ni er när ni söker information? 

 Letar ni åsikter om företaget och dess produkter på Facebook? Varför? 

 

Dessa ämnen används även som rubriker i empirikapitlet för att tydliggöra vad de olika 

grupperna diskuterade kring ämnena. Fokusgrupp 2 har även en rubrik som heter avslutning 

då intressanta diskussioner kom fram som inte passar in under någon av de andra rubrikerna.  

 

3.3 Metodreflektion 

 

Vi är väl medvetna om att resultaten av fokusgrupperna inte kan generaliseras men med en 

vetskap om att dessa personer är väl insatta i sociala nätverk och använder dessa plattformar 

regelbundet gjorde vi en bedömning av att grupperna skulle ge oss intressant och relevant 

information om ämnet. Trots att det finns forskning som säger att man inte bör använda sig av 

personer som känner varandra, valde vi att gå emot denna aspekt. Att deltagarna kände 

varandra och att de redan innan hade en slags tillit till de andra deltagarna gjorde att det blev 

lättare för dem att säga sina åsikter vilket i sin tur skapade många bra diskussioner och ledde 

fram till intressanta aspekter inom området. Eftersom deltagarna kände varandra så fanns en 

trygghet hos alla som gjorde att deltagarna inte var rädda för att uttrycka sina tankar och 

åsikter. Detta är något vi tror gav oss mer åsikter om ämnet än om deltagarna inte hade känt 

varandra.  

 

En alternativ metod som skulle kunna användas var intervjuer då vi tror att denna metod hade 

kunnat ge oss liknande resultat. Däremot hade intervjuer inte gett de diskussioner som 

fokusgrupper gör vilket var anledningen till att just fokusgrupper valdes som metod och inte 

intervjuer. 
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3.3.1 Etiska ställningstaganden 

 

Det finns en rad olika etiska aspekter att ta hänsyn till inom forskning och här kommer vi att 

ta upp informations- och samtyckeskravet eftersom det är dessa aspekter som tagits i 

beaktande när studien genomförts. Informationskravet är enligt Bryman och Bell (2013) en 

etisk aspekt som innebär att forskaren ska informera de personer som deltar i studien om 

syftet med undersökningen samt vilka moment som ingår. Utifrån denna aspekt var det svårt 

för oss att välja hur mycket information vi skulle delge deltagarna i fokusgrupperna eftersom 

vi inte ville påverka deras diskussioner för mycket så blev det en svår balansgång. Till en 

början förklarade vi inte vad syftet var eftersom det hade förstört tanken med den första delen 

av sessionen, när grupperna hade genomfört och diskuterat den första delen förklarade vi dock 

varför de var där samt vad syftet med studien är. 

 

En annan etisk aspekt är samtyckeskravet som handlar om att eventuella deltagare ska delges 

så mycket information som möjligt för att kunna ge sitt samtycke att delta i studien (Bryman 

& Bell 2013). Deltagarna delgavs information om när, var och hur fokusgrupperna skulle 

genomföras, samt att de fick reda på vilket ämne som skulle behandlas. Däremot undanhölls 

information om syftet med studien för att inte låta dem påverkas av det. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet  

 

Validitet och reliabilitet är två begrepp inom forskning som behövs tas hänsyn till. Begreppen 

används på olika sätt inom kvantitativ och kvalitativ forskning. Inom den kvantitativa 

forskningen handlar validitet om det som man mäter i sin studie verkligen mäts, om de frågor 

man ställer i sin undersökning mäter det forskaren vill veta (Bryman & Bell 2013). 

Reliabiliteten handlar om måttens pålitlighet. Inom de båda begreppen finns flera mindre 

begrepp som inte kommer tas upp utifrån ett kvantitativt förhållningssätt eftersom denna 

studie har en kvalitativ riktning. Inom den kvalitativa forskningen används validitet och 

reliabilitet men är anpassat utefter detta förhållningssätt. Många forskare inom den kvalitativa 

inriktningen menar att dessa begrepp kanske inte är relevanta i en kvalitativ forskning och det 

finns olika ståndpunkter om hur begreppen används (ibid). En ståndpunkt är att använda 

begreppen men mindre vikt läggs på frågor som rör mätningen. Validiteten inom den 

kvalitativa forskningen har två ståndpunkter, den interna och den externa. Den interna 

validiteten handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att den insamlade datan ska matcha 

teorin, det är viktigt att fylla på mening och kunskap till de teorier som forskaren har haft med 

sig. Extern validitet berör däremot i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras, i en 

kvalitativ forskning utgör den externa validiteten ett problem då forskare ofta använder sig av 

begränsade urval. Den externa reliabiliteten inom den kvalitativa forskningen handlar om i 

vilken utsträckning undersökningen kan replikeras, intern reliabilitet handlar om hur väl 

forskarna kommer överens om hur de ska tolka det insamlade materialet (ibid). 

 

3.4.1 Studiens validitet och reliabilitet  

 

Med hänsyn till de olika aspekterna inom begreppen och dess betydelse inom den kvalitativa 

forskningen, så har den interna validiteten behandlats genom att försöka matcha ämnena som 

diskuterades med den teori som vi tidigare läst. När sedan fokusgrupperna hade genomförts 

plockades ytterligare teorier in för att stärka matchningen. Den externa validiteten är som sagt 

svår att uppnå i en kvalitativ studie och är därför inte något som har tagits hänsyn till mer än 
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att vi redan innan visste att studien inte kommer att kunna generaliseras. När det kommer till 

den interna reliabiliteten diskuterade vi innan genomförandet av fokusgrupperna vilka 

aspekter vi ansåg vara viktiga samt vad vi skulle lägga fokus på. Den externa reliabiliteten 

handlar om replikerbarheten av studien och har försökts att ta hänsyn till genom att på ett 

utförligt sätt återberätta i metodkapitlet hur vi har gått till väga. Denna aspekt är även den svår 

inom den kvalitativa forskningen eftersom sociala miljöer hela tiden förändras (Bryman & 

Bell 2013). 
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4 Empiri 
 

Empirikapitlet innehåller resultatet av diskussionerna i fokusgrupperna och redovisar 

gruppernas olika åsikter och ståndpunkter. Fokusgrupperna är uppdelade var för sig för att 

lättare kunna se likheter och skillnader i gruppernas diskussioner. Vissa citat har plockats in 

för att göra empirikapitlet mer levande. 

 

4.1 Fokusgrupp 1 

 

4.1.1 Reklam på Facebook 

 

För att gruppen skulle komma igång med en diskussion började vi sessionen med att visa en 

video på Facebook. För att kunna visa videon bläddrade vi igenom det flöde som fanns. När 

vi hade visat den frågade vi deltagarna vad i flödet de la märke till. Det bakomliggande syftet 

var att se om deltagarna överhuvudtaget uppfattade den reklam som fanns på sidan eller inte. 

Vid en första anblick uppfattades inte reklamen av deltagarna utan det var andra inlägg, såsom 

videor, evenemang, nyheter och information som inte känns trovärdigt, olika listor och bilder 

som fångade deltagarnas uppmärksamhet. Vid vidare diskussion visade det sig att männen i 

gruppen inte alls uppfattade reklamen men att kvinnorna gjorde det. Männen tyckte att för 

några år sedan så uppfattades reklamen till en högre grad och var mer tydlig men i och med 

allt annat som flödar runt på Facebook så försvinner reklamen och de uppfattar den inte lika 

mycket idag. Det som har tagit över idag är videor och bilder som delas av användare och 

som inte är personligt. Däremot kom det fram att kvinnorna uppfattar reklamen mer och 

tyckte att reklam som visas i flödet är störande och påträngande. En av kvinnorna i gruppen 

sa: 

 

“Man har vant sig - men det är ett störande moment”.  

 

En annan intressant aspekt som kom fram vid denna diskussion var att flera av männen 

uttryckte att de inte kom ihåg en enda reklam de sett på Facebook och en av männen sa: 

 

“Jag upplever att jag inte snappar upp reklamen lika bra på Facebook som 

via andra kanaler”. 

 

Under diskussionen om reklam på Facebook kom det som tidigare nämnt fram till att män 

nästan inte alls lägger märke till reklam, om det inte är något som verkligen intresserar dem. 

De uttryckte att de annars bara ignorerar och skrollar förbi den. En av männen påstod att när 

det är något han får upp ögonen för så kan det vara positivt att produkterna speglar det som 

han tidigare sökt efter då det känns mer personligt. Han fortsatte: 

 

“Jag får ju hellre reklam om saker jag är intresserad av än att få reklam om 

barngodis eller nappar”.  

 

Kvinnorna däremot menade att de ofta uppfattar reklamen som anpassas utefter ens egna 

sökningar och aktiviteter, men känner sig störda av den. En av kvinnorna uppgav att hon till 

och med kan känna sig förrådd ibland. Med förrådd menade personen att det kommer upp 
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reklam om produkter som hon tidigare varit intresserad av men bestämt sig för att inte köpa. 

Det är jobbigt att dessa produkter fortsätter att cirkulera på Facebook när ett beslut att inte 

köpa produkten väl är fattat. Några i gruppen tycker att det som är mest jobbigt med reklam 

som skapas genom användarens egna sökningar är att produkter som de redan köpt kommer 

upp i flödet. En av männen sa att det är konstigt att det kommer upp reklam om fotbollsskor 

när ett köp av ett par redan har gjorts däremot kan han förstå om reklamen handlar om 

passande produkter till fotbollskorna som fotbollsstrumpor, benskydd eller liknande men inte 

om den produkt som redan köpts. 

 

Inlägg som är helt annonsbaserade och som inte alls är anpassade efter en användares egna 

aktiviteter och sökningar, har mer påverkan hos kvinnorna i gruppen eftersom de tycker att 

det skapar en nyfikenhet. Dessa åsikter gällde inte inläggen som innehöll olika erbjudanden 

utan snarare inlägg som innehöll något som personerna har ett intresse för. Ett exempel var att 

en av kvinnorna oftast nappar på dessa inlägg när det handlar om nya krogar och restauranger 

eftersom det ligger i hennes intresse. De inlägg som inte tilltalar personen ses istället som 

störande eftersom personer själv inte valt att hon vill se det. Några av männen i gruppen anser 

att helt annonsbaserade inlägg inte tillför något alls utan endast gör det svårare att se de saker 

som de faktiskt vill se. En deltagare angav att för mycket flöde gör att personen sållar bort för 

mycket och uppfattar inte ens de saker den vill eller behöver se. 

 

Deltagarna i gruppen påpekade flera gånger att det är viktigt att inläggen tilltalar en och att de 

bör innehålla mer än bara text. De menade att om ett inlägg är tillräckligt bra och riktat till ens 

intressen så påverkar det en vilket gör att de kommer att visa engagemang på något sätt, 

antingen genom att gilla, dela eller kanske börja följa ett företag. Vissa i gruppen sa att de till 

och med tagit vissa beslut utefter något de sett på Facebook, att de till exempel köpt en biljett 

till en festival som de redan innan varit intresserade av, som de blivit påminda om av reklam 

på Facebook.  

 

4.1.2 Syftet med att använda Facebook 

 

Ett diskussionsämne handlade om deltagarnas syfte med att använda Facebook. Gruppen var 

alla eniga om att det främsta syftet till att de blev medlemmar var för att hålla kontakten med 

vänner och framför allt personer som de inte träffar lika mycket. Deltagarna sa att de själva 

och deras vänner inte lika ofta gör egna statusuppdateringar på Facebook. Deltagarna sa också 

att när deras vänner väl gör inlägg på Facebook har det blivit allt svårare att se vad de lägger 

upp eftersom att flödet fylls av massa annat såsom roliga videor och bilder från andra 

användare. Gruppen menade att de, i och med allt flöde som finns på Facebook hellre 

använder sig av andra sociala nätverk för att dela med sig av sin vardag eftersom det de 

skriver och lägger upp på Facebook försvinner i mängden. De tror också att en av 

anledningarna till varför användare “flyr” Facebook är för att det uppstod mycket kritik när 

användare blottade sig för mycket. Därför tror de att många idag använder andra sociala 

nätverk såsom Instagram och Twitter. 

 

4.1.3 Varumärkesengagemang och att följa företag på Facebook 

 

En fråga som vi ställde till gruppen var hur de såg på att företag använder Facebook och om 

de följer något företag. Det visade sig att alla i gruppen följer antingen ett företag, en 

organisation eller en förening. Den främsta anledningen till varför de följer ett företag var för 
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att få information om olika händelser och eventuella erbjudanden. Gruppen menade att när de 

själva valt att följa ett företag så har de redan där visat att de är intresserade av att få 

information och reklam från företaget. Genom det kan de lättare ta till sig den typen av 

information än reklam och inlägg från företag de inte följer. Det är dock svårt att se företagens 

inlägg eftersom det finns så mycket annat som svärmar runt på Facebook. Det gör att viktiga 

saker lätt försvinner och att de ändå måste hålla sig uppdaterade genom att gå in på företagets 

Facebooksida eftersom inläggen oftast inte syns i flödet. Gruppen uttryckte att en sak som 

påverkar hur de uppfattar ett företags inlägg är hur livligt det är och det är viktigt att det inte 

bara är massa text. För att de ska bli intresserade av inlägget är det viktigt att det förstärks av 

bilder eller videor som gör att de får upp ögonen för det.   

 

Företag eller organisationer som deltagarna gillar och följer på Facebook känner de ett 

engagemang för eller tillhörighet med.  En av deltagarna i gruppen uttryckte 

 

”Det finns en tanke bakom gillandet och eftersom det syns att jag gillar något 

så är det viktigt att jag har liknande värderingar och åsikter som företaget”.  

 

De andra deltagarna i gruppen höll med i uttalandet. Ett exempel som en av 

deltagarna nämnde var 

 

“Även om jag vet att till exempel McDonalds delar ut gratis kaffe via sin 

Facebooksida ibland så skulle inte jag gilla den eftersom jag inte äter kött”. 
 
Gruppen uttryckte att det är viktigt att företag har en strategi med sin Facebooksida och att det 

är viktigt att nå sin målgrupp, annars kanske det inte är någon idé för företag att använda 

Facebook som kanal. Deltagarna i gruppen menade att något som kan skada ett företags 

varumärke är om företaget har för få gillningar eller att de endast lägger ut långrandig text 

utan ett syfte. Detta gör att företaget uppfattas som tråkigt vilket i sin tur kan skada företaget 

mer än vad det gör nytta. 

 

4.1.4 Gilla, dela och kommentera 

 

Ett annat diskussionsområde inom gruppen handlade om att gilla, dela och kommentera. 

Något som gruppen anser vara störande är tävlingar där syftet är att gilla och dela och ingen i 

gruppen sa sig använda detta beteende. Det som är främst förekommande är att de 

kommenterar namnet på en person de tror har ett intresse av en reklam, video, eller ett 

erbjudande. Däremot ska det mycket till om deltagarna ska dela något så att det syns i sitt eget 

flöde. En annan vanlig aktivitet är att deltagarna delar något till en person via privat 

meddelande så att det endast visas för den personen. 
 
Gruppen menade att tävlingar som innehåller gilla och dela inte skapar särskilt stort 

engagemang och om företag använder sig av andra former av tävlingar känns det mer 

uppskattat. Det ska vara saker som skapar större engagemang och det är viktigt att företaget är 

duktiga på att skapa en uppmärksamhet om tävlingarna för att kunna ska engagemang hos 

användare. Detta anses av gruppen vara ett bättre marknadsföringsknep än vanliga 

erbjudanden och traditionella tävlingar. Ett exempel på en tävling via Facebook som skapade 

mer engagemang var när ett hotell i Göteborg anordnade en påskäggsjakt under påsk. 

Deltagarna ansåg att detta skapade mer engagemang eftersom det innehöll ett mer riktigt 
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tävlingsmoment än att bara gilla och dela, de var mer delaktiga och engagerade genom fysisk 

närvaro.   

 

4.1.5 Facebooksida kontra hemsida  

 

Ett annat ämne som diskuterades var huruvida hemsidor eller Facebooksidor var det mest 

användbara för att hitta information. Gruppen var till stor del överens om att hemsidor är 

viktigare än Facebooksidor eftersom det ger en mer seriös anblick. En i gruppen påpekade att 

när det kommer till olika evenemang så vänder personen sig oftast till Facebook i första hand, 

men om personen då inte fått tillräckligt med information så går den till företagets hemsida. 
Gruppen menade att eftersom hemsidor ses som mer seriöst så måste de vara professionella 

och användarvänliga annars kan det skada mer än vad det gör nytta. Det krävs inte lika 

mycket av Facebooksidor, eftersom de är mer standardiserade och ser likadana ut. Några i 

gruppen ansåg att Facebooksidor kan användas som en länk för att få in trafik på hemsidor. 

De nämnde att det är viktigt att företag uppdaterar sig mer kontinuerligt på Facebook och med 

nytt flöde. Medan det på hemsidor inte behöver uppdateras lika ofta - men det måste vara 

sanningsenlig och rätt information.  

 

Diskussionen ledde till vilken typ av information de sökte på vilken plattform och där fanns 

en del olika åsikter. Vissa tyckte att Facebook var bra för att hitta veckans meny på en 

lunchrestaurang medan andra hellre vände sig till företagets hemsida i första hand. När 

deltagarna ville ha information snabbt och lätt så var det oftast hemsidor de vände sig till först 

och främst. En av deltagarna sa 

 

”På en hemsida hittar jag den information som jag vet att jag behöver ha, på 

Facebook får jag information som jag inte visste att jag behövde ha men som 

jag sen ändå kan tänka mig att ta del av”. 

 

4.1.6 Feedback på Facebook 

 

En sista diskussion som kom upp innan sessionen avslutades handlade om att företag måste 

vara medvetna om att Facebook är en öppen kanal och att all kommunikation kan ses av alla 

användare. Det är viktigt att företag sköter kommentarer och kritik på ett snyggt sätt och att 

företag måste vara försiktiga med att gå in i en försvarsposition. De får heller inte ta bort 

kommentarer som är av negativ natur eftersom användaren som lämnat kommentaren oftast 

märker det och blir då ännu mer missnöjd. 

 

Ett exempel på några som sköter sin kritik på Facebook på ett bra sätt är ett resebolag. En av 

deltagarna i gruppen berättade om en användare som hade blivit inlåst på resebolagets toalett 

och skrivit ett inlägg om detta på företagets Facebooksida. Bara en stund senare fick denna 

användare ett svar från företaget om att personal var på väg. 
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4.2 Fokusgrupp 2  

 

4.2.1 Reklam på Facebook 

 

För att gruppen skulle komma igång med en diskussion så började vi även denna session med 

att visa en video på Facebook. Precis som i den första gruppen var det bakomliggande syftet 

att se om deltagarna överhuvudtaget uppfattade den reklam som fanns i flödet eller ej. Denna 

grupp uppfattade och tänkte på reklamen som fanns först och sedan allt annat flöde. Gruppen 

diskuterade kring reklamen och sa att förut uppfattade de reklamen på ett annat sätt och 

fastnade vid den, men idag har de lärt sig att sålla och skrollar vidare tills de hittar något som 

intresserar en. En av deltagarna uttryckte sig:  

 

”Man är van med reklamen och då bryr man sig inte så mycket om den”.  

 

Deltagarna anser inte till så stor mån att reklamen är jobbig och att medvetenheten om att den 

finns gör att de lättare kan ignorera den. 

 

Gruppen diskuterade både reklam som anpassas utifrån ens egna aktiviteter och den reklam 

som är helt annonsbaserad. Det framgick tydligt att den reklam som är anpassad utefter 

individen är mer störande. Flera i gruppen uttryckte att när de sökt efter en produkt på en 

hemsida som de sedan bestämt sig för att inte köpa och när samma produkt dyker upp som 

reklam på Facebook så känner de sig lurade. Vissa är mer negativa än andra och uttrycker det 

som att de upplever att denna reklam är som den virtuella gatuförsäljaren. Några i gruppen 

menade dock att det först känns påträngande men att de sedan släpper det och vet att det är så 

det fungerar och att de inte kan göra så mycket åt det. 

 

Något som stora delar av gruppen tycker är ännu mer störande är när de får reklam om sådant 

de redan har köpt. Det blir alldeles för påstridigt och det skapar en negativ inställning till 

företaget. Många av deltagarna tror att sådan typ av direktreklam inte påverkar köpbeslutet. 

Beslutsfattandet påverkas mer av ryktet om produkten och företaget, vad kompisar säger, 

egna erfarenheter och vilka behov de har. När det kommer till produkter som deltagarna 

egentligen inte har något behov av så får reklam inte lika stor påverkan. Däremot om de har 

ett intresse för eller känner ett behov av något så menar många i gruppen att reklam kan 

påverka deras beslut. Exempel på reklam som har påverkat dem är reklam om konserter och 

festivaler som de redan har kännedom om. 

 

En av deltagarna tror att reklam undermedvetet påverkar till köp och det blir en påverkan vare 

sig man vill eller inte eftersom det är så reklam fungerar. Deltagaren fortsatte att prata om 

varumärkesmedvetenhet, att företagen genom reklam etablerar sig hos personer fast de kanske 

inte tänker på det och genom det så påverkas köpbeslutet undermedvetet. Detta ledde till att 

gruppen diskuterade att reklam kanske trots allt påverkar men inte precis där och då och att 

personens intresse fortfarande spelar en stor roll om personen påverkas eller inte. När de ser 

en reklam om glasögon men inte behöver glasögon så påverkar den inte, men vid ett senare 

tillfälle när de behöver testa sin syn så kanske de associerar glasögon med ett visst företag 

som de sett en reklam för. De menade att reklam på så sätt är viktigt för att väcka 

medvetenhet om varumärket. 
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4.2.2 Syftet med att använda Facebook  

 

Gruppen diskuterade syftet med att en gång i tiden bli medlem på Facebook. Den främsta 

anledningen som en av deltagarna uttryckte var  

 

“För att alla andra gjorde det”.  

 

Efter vidare diskussion kom gruppen tillsammans fram till att syftet med att bli medlem var 

för att hålla kontakt med vänner och med klasskamrater, att de gick med i Facebook för ett 

kommunikationssyfte. Dock tycker de att användandet av Facebook har förändrats mot hur 

det var när de först gick med i nätverket. Facebook har gått från att vara en plats för 

personliga statusuppdateringar till ett ställe som innehåller roliga videor och bilder. Idag 

använder de Facebook för att hålla koll på evenemang, födelsedagar och för att kommunicera 

via chattapplikationen. De tror att Instagram har blivit det sociala nätverk som används för 

mer personliga inlägg. Anledningen till att gruppen tror att många vänder sig till Instagram är 

för att människor ständigt söker sig till nya ställen och har nya behov och letar nya 

användningsområden för det behovet. 

 

4.2.3 Varumärkesengagemang och att följa företag på Facebook 

 

Gruppen diskuterade företags användande av Facebook och alla i gruppen följer något 

företag, eller organisation. Anledningen till att deltagarna följer ett företag på Facebook är för 

att hänga med i vad företaget gör och får att få information. En av deltagarna uttryckte att hon 

följer företag för att vara snäll,  

 

“Oftast så är man snäll, om det är ens kompisar som har företag”. 

 

En annan deltagare sa att han följer det han är intresserad och uttrycker  

 

“Det är på Facebook det händer, det är där de marknadsför sig”. 

 

4.2.4 Gilla, dela och kommentera 

 

När gruppen diskuterade huruvida de gillar, delar och kommenterar olika händelser på 

Facebook så är det många i gruppen som sa att de aldrig delar något från företag men att de 

ibland gillar och kommenterar inlägg. Om de delar något så är det saker som de själva har 

nytta av att det delas vidare om man har en egen Facebooksida eller liknande. Kommentarer 

är ovanligt men om deltagarna gör det så är det för att tagga en kompis i ett roligt klipp. 

Gruppen gillar, delar och kommenterar sällan reklam men uttryckte att de ser och upplever att 

många andra användare gör det. Gruppen menade att det är främst tävlingar som de upplever 

att andra engagerar sig i men själva gör de det inte. De påpekade att det verkar finnas mycket 

oseriösa tävlingar och att de därför ifrågasätter företagets och inläggets trovärdighet. 

 

Deltagarna diskuterade andra aktiviteter som skapar engagemang och nämnde då välgörenhet 

som en av sakerna de ser skapar mycket engagemang på Facebook. Däremot var några 

tveksamma på om de själva skulle engagera sig i välgörenhet bara för att de ser det på 

Facebook. Det är snarare så att de engagerar sig i välgörenhet för att de på något sätt är 
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påverkad av det och då inte genom reklam. Det handlar om deras egna värderingar och inte 

vad som flödar runt på Facebook.  

 

4.2.5 Facebooksida kontra hemsida 

 

Gruppen diskuterade informationssökning och var de vänder sig för att hitta information. Alla 

i gruppen sa att om de vill hitta information om ett företag, dess produkter och tjänster så 

vänder de sig oftast till hemsidan. Någon uttryckte att en hemsida är mer formell och när det 

är information man vill ha så hittar man den lättare på en hemsida än på en Facebooksida. 

 

När deltagarna vill hitta feedback och åsikter om ett företag så går de hellre till företagets 

Facebooksida då de vet att denna information alltid finns tillgänglig där. Trovärdighet är 

något gruppen lägger stor vikt vid och en av deltagarna sa att på hemsidor visas ofta det fina 

och det konstlade medan Facebook kan ge en mer ärlig bild eftersom det går att hitta bilder 

och åsikter från privata användare. Gruppen tycker att det är viktigt att Facebooksidor alltid är 

uppdaterade och att inläggets uppbyggnad har en stor påverkan på trovärdigheten. Det ska 

inte vara långrandiga texter med felstavningar. En av deltagarna uttryckte att Facebooksidor 

säger väldigt mycket om ett företag, om det är rättstavat, smålurigt och roligt skrivet så ger 

det genast en härligare känsla. Gruppen ansåg att företag måste tänka på trovärdigheten i det 

de skriver eftersom allt de gör påverkar deras image. 

 

4.2.6 Feedback på Facebook 

 

När gruppen pratade om åsikter och feedback som lämnades av privata användare på företags 

Facebooksidor så diskuterade de vikten att företag måste hantera det bra. De påstod även att 

eftersom företag vet med sig att negativ feedback kan uppstå så är det bara för företag att ta 

itu med det allt eftersom. Det är de spelreglerna som gäller och då får företagen arbeta utefter 

det. 

 

4.2.7 Avslutning 

 

Ett ämne som diskuterades var företags existens på Facebook. Gruppen var till stor del 

överens om att företag ska finnas på Facebook eftersom det är ett billigt sätt att nå många 

samt att spridning sker snabbt. En av deltagarna uttryckte att hon inte tror att det kan 

missgynna företag att finnas på sociala nätverk, hon menade att om det är en reklam eller ett 

inlägg som en person blir stött av så stänger man bara av eller bläddrar vidare. Det är sättet 

företaget förmedlar budskapet på som är viktigt. Några i gruppen tror dock att det finns vissa 

saker som kan skada företaget - men det handlar inte om själva existensen utan snarare om 

vad dem gör och hur dem gör det. Det måste vara professionellt för att det ska vara trovärdigt. 

Någon uttryckte att om företaget inte vet vad de gör, kanske de heller inte ska finnas på 

Facebook. Det måste finnas en strategi och en tanke bakom det hela. I denna diskussion fanns 

mycket olika åsikter och en av deltagarna menade att företag kanske går miste om många 

marknadsandelar om de inte använder sig av sociala nätverk. Dock tror denna person att 

Instagram är en bättre kanal eftersom det blir mer personligt då användare har valt att följa 

företaget på den plattformen. 
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Gruppen tror att när användare själva valt att följa ett företag på Facebook så har den 

reklamen och de inläggen mer påverkan än helt annonsbaserade inlägg. De tror att man lättare 

reagerar på ett sådant inlägg eftersom man redan tidigare är intresserad av det. Dock tror de 

att företag som satsar på annonsbaserade inlägg ändå tjänar på det eftersom det är så vanligt 

som det är och därför tycker de att företag ska använda sig av Facebook på ett eller annat sätt. 

En i gruppen tror att Facebook kommer fyllas med ännu mer reklam eftersom att Tv-reklam 

idag blir mindre användbart. Han fortsätter att eftersom det idag går att spola förbi reklam på 

Tv så finns det längre inget värde i det och företag kommer behöva vända sig till andra 

kanaler och han tror att sociala nätverk är framtiden för reklam. Gruppen har sett en 

förändring i vilka åldersgrupper som använder Facebook och hur de gör det. De sa att de 

själva använder Facebook för ett kommunikativt syfte medan de ser att äldre personer, 50–60-

åringar använder Facebook för att dela med sig av mer personliga inlägg. Inläggen brukar 

innehålla bilder på barn och barnbarn, vad de gör och med vem. Deltagarna menade att denna 

åldersgrupp nyligen börjat använda Facebook och är därför mer benägna att använda 

nätverket på det sättet  
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5 Analys 
 

Analysen bygger på den teoretiska referensramen och den insamlade empirin. De olika 

delarna har tematiserats ihop och analysen har gjorts utifrån 5 punkter: användares syfte 

med Facebook, påtvingad marknadsföring, tillståndsmarknadsföring, marknadsföringens 

syfte samt marknadsföringens påverkan.  

 

5.1 Användares syfte med Facebook 

 

Den främsta anledningen till att människor använder sociala nätverk är enligt Whiting och 

Williams (2013) för den sociala interaktionen som finns på dessa nätverk. Denna företeelse är 

något som båda fokusgrupperna intygar då de under genomförandet angav att den främsta 

anledningen till att använda Facebook var just för att hålla kontakt med vänner samt att få 

information om olika händelser. Ross et al. (2009) styrker teorin om att Facebook används för 

att hålla kontakt med vänner. Ytterligare teorier till att sociala nätverk används för att skapa 

gemenskaper visas av Laroche et al. (2012) som betonar att användare nyttjar sociala nätverk 

för att uppfylla sina behov av att tillhöra och att interagera med andra. Detta är också något 

som båda fokusgrupperna bekräftar då de menar att anledningen till att de blev medlemmar 

var för att hålla kontakt med vänner och fokusgrupp 2 nämner att även kommunikationsdelen 

var en viktig anledning till att de blev medlemmar.   

 

Akrimi och Khemakhem (2012) framhäver att Internet och sociala nätverk har gjort att 

människor idag lättare kan hitta och dela med sig av information och informationssökning är 

enligt Whiting och Williams (2013) en av anledningarna till varför användare ansluter sig till 

sociala nätverk. Denna aspekt verifieras inte av fokusgrupperna då ingen av deltagarna 

nämner detta som en anledning till varför de gick med i Facebook. Många av deltagarna säger 

att om de vill ha tag i information om ett företag så går de hellre till företagets hemsida, än 

Facebooksida, i första hand då den ger en mer seriös anblick. Facebooksidan används oftast 

som ett komplement och där letar de efter information som ofta uppdateras, så som olika 

erbjudanden, händelser och evenemang. Däremot så är det en av deltagarna i fokusgrupp 1 

som menar att han kan vända sig till en Facebooksida i första hand, men det är endast när det 

handlar om olika typer av evenemang och inte när han vill ha reda på information om själva 

företaget. När deltagarna söker information om ett företag eller dess produkter så vänder de 

sig till företagets hemsida. 

 

Det finns olika användartyper av sociala nätverk, och de Valck et al. (2009) har hittat 6 olika 

användartyper som skiljer sig i deras sätt att engagera sig, hur de använder information och på 

vilket sätt de vill framhäva sig själva och sitt sociala liv. Fokusgrupp 2 styrker att det finns 

olika användartyper på Facebook även om de inte nämner några specifika användargrupper. 

Utifrån deras egna ord om hur de själva använder Facebook samt det deltagarna uttrycker om 

hur de upplever att äldre personer använder nätverket så finns underlag för att olika grupper 

använder Facebook av olika anledningar. De själva använder Facebook för ett kommunikativt 

syfte, för att hålla kolla på olika evenemang och vänners födelsedagar. Medan de menar att 

äldre personer använder Facebook för mer personliga syften, det vill säga att skriva 

statusuppdateringar om vad de gör, med vem och gärna med en bild till. 
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5.2 Påtvingad marknadsföring 

 

Enligt Fisher (2015) är sponsored stories annonser som baseras på användares aktiviteter på 

och utanför Facebook. Utifrån fokusgrupperna som genomfördes var det tydligt att de flesta 

deltagarna från båda grupperna inte ens lägger märke till reklam om det inte är något som 

fångar deras uppmärksamhet såsom bilder eller liknande eller något som de har ett intresse 

för. Reklam som båda grupper stör sig mer på är reklam som innehåller något som de redan 

har köpt och det leder till att de får en negativ inställning till företaget då deltagarna tycker att 

det känns påstridigt. Vissa deltagare tycker att även den reklam som kommer upp om 

produkter de sökt på och bestämt sig för att inte köpa känns påträngande och också är ett 

störande moment.  

 

Annonser är en annan typ av reklam på Facebook och det är reklam som inte är baserat på 

användares egna aktiviteter och sökningar och som företag väljer ut vilken målgrupp 

reklamen ska vara riktad till. Enligt Pikas och Sorrentino (2014) så vill inte användare bli 

utsatta för reklam på Facebook. Detta är något som inte bekräftas i våra fokusgrupper då 

många av deltagarna menar att de inte ens bryr sig om reklamen. Dock är det två av 

deltagarna i fokusgrupp 1 som säger sig bli störda av annonser som de inte har ett intresse för. 

Om reklamen handlar om något som de är intresserade av så tycker dessa personer att det 

skapar en nyfikenhet och därav är denna typ av reklam mer välkomnande än den reklam som 

anpassas utefter deras egna aktiviteter på Facebook och online. 

 

5.3 Tillståndsmarkandsföring 

 

Pikas och Sorrentino (2014) definierar en annan form av marknadsföring på Facebook, 

nämligen den när en användare själv väljer att följa ett företag och bli exponerade för deras 

information och reklam. Alla deltagare i båda fokusgrupperna följer ett företag eller en 

organisation. De påstår att anledningen är för att hålla sig uppdaterade om företaget och för att 

få information om händelser och erbjudanden. Fokusgrupp 1 påpekar att i och med att de valt 

att följa ett företag så är det lättare att ta till sig deras inlägg eftersom de har ett intresse för 

företaget och deras produkter. Dock menar gruppen att dessa inlägg kan vara svåra att 

uppfatta och uppmärksamma i flödet då de försvinner bland allt annat så de måste hålla sig 

uppdaterade genom att gå in på företagets Facebooksida. 

 

Det finns många fördelar för företag att finnas på Facebook och forskare menar att företag 

måste använda sociala nätverk för att inte gå miste om dessa fördelar (Hensel & Deis 2010; 

Drury 2008). Detta är något som båda fokusgrupperna är oense om, vissa tror att det inte 

missgynnar företag att använda Facebook medan andra menar att det som spelar roll är hur 

företag använder det. Om företagen inte vet hur de ska använda Facebook och gör det på ett 

felaktigt sätt så kan företaget påverkas negativt och några av deltagarna tycker då att det 

kanske inte ska använda Facebook som kanal överhuvudtaget. Chen et al. (2014) fann i sin 

studie att användarvänlighet och användbarhet är två viktiga faktorer för ett företags 

Facebooksida. Deltagarna styrker att användbarheten är viktig genom att de flera gånger 

påpekar hur viktigt det är att ett inlägg är uppbyggt på ett tilltalande sätt och att informationen 

på Facebooksidan hela tiden måste vara uppdaterad. Däremot menar fokusgrupp 1 att 

användarvänligheten på Facebook inte är lika avgörande som på en hemsida eftersom 

Facebooksidor är mer standardiserade och de går inte att göra lika mycket med en 

Facebooksida som med en hemsida. Deltagarna anser att en viktig del för företag att tänka på 
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om de har en egen Facebooksida är att det finns en strategi bakom den och att de når rätt 

målgrupp. Om företag inte har en strategi eller lyckas att nå rätt målgrupp kanske det inte är 

någon idé att de använder Facebook. Denna företeelse kommer även upp i fokusgrupp 2 men 

där är gruppen lite oense. Några tycker att om Facebooksidan används på fel sätt kanske 

företag inte ska använda det medan andra tror att man förlorar på att inte använda Facebook.  

 

5.4 Marknadsföringens syfte 

 

Syftet med ovanstående marknadsföringsformer är att skapa ett engagemang hos användare 

för att en spridning ska ske. Det finns tre vanliga sätt för användare att visa engagemang, 

genom att gilla, kommentera och dela (Kabadayi & Price 2014; Cvijkj & Michahelles 2013). 

Enligt Cvijkj och Michahelles (2013) så har inläggets innehåll en stor del i om och hur det 

uppfattas av användare. De menar att informativt, underhållande innehåll och bilder är viktiga 

detaljer i ett inlägg. Detta är något som deltagarna i båda fokusgrupperna lägger stor vikt vid 

och de säger att inläggets innehåll påverkar om de lägger märke till det eller inte. De uttrycker 

att lång och felstavad text utan bilder är lätt att missa medan inlägg som uppfyller dessa 

kriterier fångar deras uppmärksamhet på en högre nivå. För att få användare att engagera sig i 

ett inlägg så är det viktigt att det innehåller något som fångar användarnas uppmärksamhet 

(ibid). Hadija, Barnes och Hair (2012) argumenterar för att om en användare ska 

uppmärksamma ett inlägg så är färger och design viktiga och avgörande faktorer vilket också 

våra deltagare håller med om. När det kommer till att visa engagemang genom att gilla, 

kommentera och dela så visar det sig att deltagarna i båda fokusgrupperna sällan använder 

detta beteende och om de gör det så är det för sin egen vinning, alltså om de själva 

administrerar en sida eller liknande. Fokusgrupp 1 säger att det ska mycket till om de ska dela 

något så att det syns i sitt eget flöde. Detta har att göra med att det som personerna gillar ska 

vara något som de känner en tillhörighet till och att det finns en tanke bakom gillandet.  

 

Marknadsföring via sociala nätverk påverkar användares köpbeslut och segmentering av 

användare är viktigt (Bronner & de Hoog 2013; Campbell, Ferraro & Sands 2014; Cetina et 

al. 2013). Några av deltagarna i fokusgrupp 2 säger att deras köpbeslut inte påverkas av 

reklam på Facebook om sådana saker som de inte är intresserade av, det är snarare andra 

faktorer som är avgörande såsom intressen och behov. Flera av deltagarna från båda grupper 

sa att viss reklam som är skapad efter ens intressen kan påverka köpbeslutet, men då handlar 

det oftast om festivaler och konserter snarare än produkter. Deltagarna menar att om reklam är 

anpassad så får den oftast bättre genomslagskraft. Likt Cetina et al. (2013) så säger deltagarna 

att segmentering är viktigt om reklamen ska ha en påverkan. Även Campbell, Ferraro och 

Sands (2014) betonar att det är viktigt att företag skapar reklam utefter vilket segment de vill 

nå ut till och påverka.  

 

Hensel och Deis (2010) anser att det finns fler faktorer som påverkar en konsuments 

köpbeslut. Idag kan användare få tillgång till åsikter och kommentarer från andra mycket 

lättare vilket har en stor del i ett köpbeslut. Även Palmer och Koenig-Lewis (2009) gör 

gällande att andras åsikter och erfarenheter har en stor inverkan på användares köpbeslut och 

det är större chans att en person köper en produkt om den har fått positiv feedback på ett 

företags Facebooksida. Deltagare i båda fokusgrupperna menar att feedback och åsikter ofta 

är något de letar efter på Facebook och att denna word-of-mouth är viktig i deras 

beslutsfattande. De påstår att Facebook är fylld med sådan information och att det ofta ger en 

ärlig bild när det kommer från andra användare. Palmer och Koenig-Lewis (2009) anser att 

det är bra att företag låter användare lämna feedback på deras Facebooksidor för att det kan 
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skapa positiv word-of-mouth. En intressant företeelse är att deltagarna i båda fokusgrupperna 

trycker på att det är viktigt att företag har i åtanke att negativa kommenterar genom word-of-

mouth kan uppstå och att de måste hantera detta på ett snyggt sätt. De menar att om negativ 

word-of-mouth hanteras på ett bra sätt så kommer kritiken att vändas till något mer positivt. 

Detta betonar även Hansson, Wrangmo och Soilen (2013) då de menar att företag måste 

hantera användares negativa feedback och ta den seriöst.  

 

5.5 Marknadsföringens påverkan  

 

Hadija, Barnes och Hair (2012) diskuterar i sin studie att användare egentligen inte ogillar 

reklam men att de drar sig mer till andra inlägg som intresserar dem. En intressant aspekt till 

denna teori är att deltagarna i båda grupper påstod att de ibland lägger märke till reklam och 

ibland inte och att inlägget i sig har en stor påverkan på vad de uppfattar eller inte. Hansson, 

Wrangmo och Soilen (2013) betonar att det är viktigt att företag konsekvent och med ett 

tydligt syfte gör sina inlägg på Facebook för att de inte ska försvinna bland allt annat. 

Anledningen till att många av deltagarna inte uppfattar reklam är för att det finns så mycket 

annat som flödar runt på Facebook och man söker sig till de saker man är intresserad av. 

Dessa åsikter styrker på så sätt teorin om att syftet med ett företags inlägg är viktigt. 

Deltagarna i fokusgruppen säger att om de uppfattar reklam så skrollar de oftast bara förbi den 

om det inte är något som intresserar dem. Om deltagarna uppfattar reklam så anses det vara 

bättre att få reklam om något de är intresserade av än saker som de inte alls bryr sig om. 

Sponsored stories skapas utifrån en användares egen aktivitet och vissa av deltagarna i båda 

fokusgrupperna tycker att det är störande att en produkt eller tjänst som de tidigare sökt på 

syns på Facebook. Åsikterna är olika och vissa stör sig mer än andra, några menar att det 

upplevs som påtvingat och det kan uppfattas som att de pratar med en tjatig försäljare som 

inte accepterar ett nej. Andra deltagare menar att de inte lägger någon större tanke och 

uppmärksamhet på den reklamen eftersom de har en medvetenhet om att sådan reklam 

förekommer. I fokusgrupperna fanns ingen egentlig skillnad i hur män och kvinnor reagerade 

på reklam på Facebook och grupperna menade att hur och om man påverkas och reagerar på 

reklam mer handlar om deras egna intressen och behov.  

 

Något som Hadija, Barnes och Hair (2012) påvisar i sin studie är att eftersom användare inte 

alltid lägger märke till reklam så är varumärkeskännedomen lägre på sociala nätverk än i 

traditionella kanaler. Detta påstående styrks av en deltagarna i fokusgrupp 1 som uttryckte att 

personen upplevde att reklam på Facebook inte uppfattas till lika stor del som via andra 

kanaler. Andra deltagare tror däremot att reklam på Facebook påverkar medvetenheten om ett 

varumärke fast de inte tänker på det. Detta är något som även Drury (2008) påvisar då han 

menar att konsumenter spenderar mer tid med varumärken online än offline och därför är det 

viktigt att företag finns på sociala nätverk. Hensel och Dies (2010) påtalar dock att det kan 

vara svårt att mäta effekten av att använda sociala nätverk och Jobs och Gilfoil (2014) menar 

att det är svårt att mäta hur många som tar till sig marknadsföringen från företag. Det är svårt 

för företag att veta om det är kostnadseffektivt att använda sociala nätverk som 

marknadsföringskanal (Hensel & Dies 2010). Fokusgrupperna diskuterade företags existens 

på sociala nätverk och de flesta tror att det är ett billigt sätt för företag att nå ut till 

konsumenter och de förstår att och varför de använder sociala nätverk. En av deltagarna i 

fokusgrupp 2 sa att han tror att sociala nätverk kommer utnyttjas ännu mer av företag 

eftersom Tv-reklam är dyrt och att konsumenter idag kan spola förbi reklam på Tv vilket gör 

att effekten av den förminskas. Han tror därför att sociala nätverk kommer bli framtidens 

marknadsföringsplattform. 
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6 Slutsats 
 

Med utgångspunkt från ovanstående analys kommer vi nedan att redogöra för de slutsatser vi 

har kommit fram till med koppling till syftet och problemformuleringen.  

6.1 Redogörelse av slutsatser 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om tillståndsmarknadsföring eller påtvingad 

marknadsföring har störst påverkan hos användare av sociala nätverk. Genom att analysera 

tidigare teori med insamlad empiri kan en slutsats inom den här undersökningen dras om att 

den marknadsföring som deltagarna i fokusgrupperna anser ha störst effekt är 

tillståndsmarknadsföring. Denna slutsats kan dras genom att deltagarna uttrycker att eftersom 

de redan själva valt att följa ett företag vill de också få information från företaget vilket gör de 

lättare för dem att ta till sig den typen av reklam. Detta ger en antydan på att segmentering är 

viktigt för att reklam ska ge effekt. Påtvingad marknadsföring anses vara mer påträngande 

eftersom de inte valt att de vill se den och deltagarna kan ibland störa sig på den typ av 

reklam. Några av deltagarna uttrycker att annonsbaserade inlägg inte tillför något alls och gör 

att de missar sådant de faktiskt vill se. Utifrån den aspekten kan teorin om att 

tillståndsmarknadsföring är mer accepterat stärkas ytterligare och är därför mer lämplig för 

företag att använda.  

 

Några av deltagarna tror ändå att den mer påtvingade marknadsföringsformen är effektiv 

eftersom att många företag använder den. Trots att deltagarna tycker att reklam på Facebook 

kan vara störande, förstår de varför det finns där och varför företag använder Facebook som 

marknadsföringskanal. De ogillar inte själva fenomenet utan det handlar om att det har blivit 

så mycket att det tar över resterande flöde som gör att man missar viktiga saker. För att ett 

inlägg eller reklam ska uppmärksammas och inte försvinna är det viktigt att det är ett livligt 

inlägg som innehåller text och bilder som passar ihop med syftet för inlägget. Empirin och 

analysen visar att hur män och kvinnor reagerar på marknadsföring på Facebook inte skiljer 

sig och att det handlar mer om personens egna intressen och behov.  

 

Utifrån ovanstående resonemang bör företag ha dessa 3 punkter i åtanke i sitt användande av 

Facebook som marknadsföringskanal. 

 

 Företag måste tänka över vilken marknadsföringsform de använder och varför.  

 Segmentering av användare för att nå ut till rätt målgrupp och för att effekten av 

reklamen ska bli så hög som möjligt. 

 För att reklam ska fånga användares uppmärksamhet är det viktigt att den innehåller 

intressant text med passande bilder.  



 

- 29 - 

7 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras resultaten och slutsatserna av studien och studiens trovärdighet. 

Här ges även en redogörelse för fortsatt forskning 

 

En aspekt relaterat till syftet och problemformuleringen är hur användare reagerar på 

marknadsföring på Facebook. Utifrån resultaten av fokusgrupperna kan vi tydligt se att de 

flesta deltagarna inte ens lägger märke till reklam och att de oftast bläddrar förbi den. Det som 

avgör om de uppfattar reklam eller inte är om det är något som de är intresserade av och vill ta 

del av. Om företag vill att användarna ska uppfatta inläggen är det viktigt att det är mer än 

bara långrandig text och om inlägget innehåller bilder eller annat som livar upp så är det en 

större chans att de ser reklamen. Det fanns dock vissa skillnader i hur män och kvinnor 

reagerade på marknadsföring på Facebook och utifrån resultatet i fokusgrupp 1 så kan vi se att 

kvinnorna reagerade mer på reklamen än vad männen gjorde, männen uttryckte att de blev 

mer påverkade av reklam för några år sedan, men nu har de lärt sig att sålla bort sådant som 

de inte är intresserade av. Denna skillnad är dock inte bekräftad i den andra fokusgruppen då 

kvinnorna i den gruppen menade att de inte heller uppfattar reklamen vilket gör att vi kan dra 

en slutsats om att skillnaden i hur användare upplever och påverkas av reklam inte är 

beroende av om man är man eller kvinna, det handlar snarare om personliga åsikter och 

erfarenheter.  

 

Denna aspekt gör att vi kan dra paralleller till segmentering som både Campbell, Ferraro och 

Sands (2014) och Cetina et. al (2013) nämner i sin undersökning. De menar att företag har 

nytta av att segmentera olika användare på Facebook för att nå ut med sin reklam till rätt 

målgrupp. Utifrån att vi genom våra fokusgrupper kan dra en slutsats om att personliga åsikter 

och erfarenheter påverkar hur och om användare av Facebook reagerar på reklam så kan vi 

dra ytterligare en slutsats om att segmentering av användare är nyttigt när företag riktar sin 

reklam. Eftersom båda grupperna också påpekade att det är viktigt att inlägget handlar om 

sådant de är intresserade av kan vi ytterligare styrka denna slutsats och vi tror att om företag 

använder sig av segmentering så kommer de med största sannolikhet att nå ut till rätt 

målgrupp. Om företag lyckas med detta tror vi att det kan påverka användares köpbeslut. 

Genom fokusgrupperna har vi kommit fram till att användare kan påverkas av reklam om det 

innehåller något som de har ett intresse för och känner ett behov av. Några i fokusgrupperna 

har till och med tagit ett beslut efter de sett reklam på Facebook. Detta är ytterligare ett bevis 

på att rätt segmentering leder till högre effekt av reklam.  

 

Det kan diskuteras om studiens trovärdighet med hänsyn till ämnet och hur studien har 

genomförts. Sociala nätverk kan vara svåra att studera just eftersom de förändras hela tiden. 

Facebook är ett av de äldre och största sociala nätverket och har funnits på marknaden länge 

och är ett av de sociala nätverken som är mest forskat kring och därav ökar trovärdigheten av 

denna studie. I och med att tidigare studier och forskning gjorts om Facebook så finns stöd 

som gör att denna studie blir mer trovärdig. Att studien har genomförts med en kvalitativ 

metod och genom en sammansättning av fokusgrupper med personer som känner varandra är 

också en aspekt som måste tas hänsyn till när studiens trovärdighet tas i beaktning. Aspekten 

kring val av metod och urval är något som kan sänka trovärdigheten i studien eftersom 

moderatorn i en fokusgrupp kan påverka deltagarna. Framför allt eftersom moderatorn och 

deltagarna i denna studie kände varandra. Detta kunde göra att moderatorn lätt föll in i sin 

vanliga roll och på så sätt även i diskussionen. För att minska risken att moderatorn skulle 

falla in i fel roll så hade vi redan innan vi genomförde fokusgrupperna bestämt ämnen som 
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skulle diskuteras vilket gjorde det lättare att hålla sig till det. Att vi var två stycken som 

hjälptes åt gjorde att observatören kunde hålla tillbaka moderatorn till att inte påverka 

gruppen för mycket samt att inte själv vara med i diskussionerna. Därav ser vi att 

trovärdigheten i denna studie trots vissa svagheter är stark och att resultaten av studien på så 

sätt är användbara. Denna studie ser vi är ett praktiskt bidrag för företag att ta i beaktning när 

de arbetar med marknadsföring på Facebook. Vi ser även att de kan appliceras på andra 

sociala nätverk men tror att det är viktigt att mer forskning genomförs eftersom andra sociala 

nätverk har andra användningsområden.  

 

7.1 Fortsatt forskning 

 

I och med att denna studie inte är generaliserbar ser vi att ytterligare forskning kring 

marknadsföring på sociala nätverk är viktigt. Vi tror att för att få ett svar på vilken av de olika 

marknadsföringsformerna som är mest effektiv behövs en studie göras med fler åldersgrupper 

och fler personer för att få fram en mer rättvis bild. Vi anser också att företag måste skaffa en 

bättre kunskap om sociala nätverk och hur de ska kunna öka sin varumärkeskännedom på 

dessa kanaler, därför kan forskning om Facebookanvändares upplevelser av varumärken vara 

nödvändig.   
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