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SAMMANFATTNING 
 
I och med Internets utveckling har det skapats nya möjligheter för kommunikation. Det har 
skapats plattformar där människor kan dela med sig av information, kunskap och åsikter. 
Dessa plattformar kallas för sociala medier och innebär att människor i större utsträckning kan 
interagera med varandra utan att fysiskt behöva befinna sig på samma plats.  
 
Idag är Facebook en av världens mest besökta webbsidor och har över 400 miljoner aktiva 
användare. Det innebär att det är en spännande kanal för företag att utnyttja i 
marknadsföringssyfte. Facebook är ett nytt fenomen inom marknadsföring och det innebär att 
det är ett relativt outforskat område. Vi har studerat hur Facebook fungerar som 
marknadskommunikationskanal och vad det kan innebära för möjligheter respektive risker för 
företag.  
 
I vår studie har vi utgått från modeller och teorier inom marknadskommunikation. Vi har även 
intervjuat företag och konsulter, samt gjort en observationsstudie för att studera hur Facebook 
fungerar i praktiken som marknadskommunikationskanal.  
 
Studien har resulterat i styrkor och svagheter, respektive möjligheter och risker som kan 
medföras när företag använder Facebook som marknadskommunikationskanal.  
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ABSTRACT 
 
 
The development of the Internet has opened up new possibilities for communication. It has 
created platforms where people can share information, knowledge and opinions. These 
platforms are called social media and with this new technology people have greater 
opportunities to interact with each other without physically being in the same place.  
 
Today Facebook is one of the most visited web pages with over 400 million active users. This 
means that it is an exciting channel for companies to use for marketing purposes. Facebook is 
a new phenomenon regarding marketing and is a relatively unexplored area. We have studied 
how Facebook works as a marketing communication channel and the risks and opportunities 
that it may imply.  
 
In our study we have used models and theories within the area of marketing communication. 
We have also interviewed companies and consultants, and made an observational study to 
research how Facebook works in practice as a marketing communication channel.  
 
The result of the study has resulted in strengths and weaknesses as well as opportunities and 
risks it may imply using Facebook as a marketing communication channel.  
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund, problemformuleringar och syfte. För att ge 
en övergripande bild över uppsatsens utformning redogörs även en disposition av samtliga 
kapitel.  

 

1.1. Bakgrund  
 
Det har skapats nya förutsättningar för företag att kommunicera på marknaden. Nya sätt att 
förhålla sig till kunder genom segmentering av marknaden, relationsmarknadsföring och 
direktmarknadsföring tillsammans med utveckling inom teknologin har gjort att det som 
kallas för integrerad marknadskommunikation idag ser mycket annorlunda ut än tidigare. 
Eftersom människor i allt större utsträckning kan nätverka med varandra har 
kommunikationskanalerna kraftigt ökat i antal (Gurău, 2008). Under många år har fokus legat 
kring implementering av företagens webbsidor, men idag finns många fler möjligheter till 
marknadsföring via Internet (Jensen, 2008).  Denna studie handlar om Facebook som ofta 
refereras till som ett socialt medium. Safko & Brake beskriver sociala medier som ett diffust 
begrepp som används till att beskriva aktiviteter via communities på Internet där människor 
samlas för att dela med sig av information, kunskap och åsikter (Safko & Brake, 2009, s. 3-
23).    
 
Facebook är en webbaserad tjänst som hjälper människor att kommunicera med sin familj, 
sina vänner och medarbetare via Internet. Facebook har mer än 400 miljoner aktiva användare 
världen över. Den genomsnittliga användaren har 130 vänner och spenderar 55 min per dag på 
Facebook. Tjänsten finns tillgänglig på över 70 olika språk och även via mobiltelefon 
(Facebook, 2010). Utan att förklara dess möjligheter ytterligare går det att förstå att denna 
tjänst ger otroliga möjligheter för företag att kommunicera med marknaden. De sociala 
medierna skiljer sig från de flesta andra marknadsföringskanaler för att de tillåter en 
interaktion. I en köpprocess har de traditionella mediekanalerna bara varit till för att skapa 
medvetenhet kring en produkt eller en tjänst. Sociala medier däremot lämnar även utrymme 
för konsumenterna att uttrycka sina åsikter och påverka varandra (Evans, 2008, s. 36-39). 
Gummessons teorier kring relationsmarknadsföring är också ett sätt att se på 
marknadskommunikation genom sociala nätverk. Han beskriver att företaget kan sänka sina 
marknadsföringskostnader genom att stärka kundrelationen. Att behålla en kund är i längden 
mer kostnadseffektivt än att söka nya (Gummesson, 2002, s. 16-31, s. 180-187).  
 
Kotler & Keller (2009) har kategoriserat de sätt som används för att kommunicera med 
marknaden och denna kategorisering är vedertagen inom marknadsföringsteori och kallas för 
marknadskommunikationsmixen. Företagen använder fortfarande marknadskommunikations-
mixen för att allokera promotionsbudgeten effektivast möjligt (Kotler & Keller, 2009, s. 526). 
Den nya teknologin gör det däremot svårt att säga under vilken av kategorierna i 
marknadskommunikationsmixen sociala medier hamnar. Mangold & Faulds menar att sociala 
medier har en blandning av egenskaper från de olika verktygen i 
marknadskommunikationsmixen. Som kanal tycker de att sociala medier har vissa unika 
egenskaper. De pekar framförallt på möjligheterna kunderna har att prata med varandra och 
att det påverkar företagens kontroll över informationsinnehåll (Mangold & Faulds, 2009).  
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Safko & Brake (2009) säger att med rätt strategi kan sociala medier användas till företagens 
fördel. De kan användas som verktyg till att influera konversationer som är angelägna för 
företaget (Safko & Brake, 2009, s. 4-5). Evans säger att det inte går att ha direkt kontroll och 
säga åt kunderna vad de ska tänka. Däremot går det att lyssna på vad de säger, mäta det, och 
följa utvecklingen över tiden. Därmed kan informationen användas till att modifiera och 
förbättra det som erbjuds och sättet det erbjuds på (Evans, 2008, s. 36-37). Silverman 
beskriver också hur tjänster på Internet skapat informationsspridning och att företag kan dra 
nytta av detta i sin marknadsföring. Denna typ av spridning har fått namnet viral 
marknadsföring och syftar på den snabba spridningen som sker via Internet (Silverman, 2001, 
s. 105-109). Brown & Hayes ifrågasätter syftet med att försöka sprida 
marknadsföringsbudskap viralt. De pekar på att omfattande spridning är ett traditionellt sätt 
att se på marknadsföring för att det sprider sig till alla typer av människor. De menar att vissa 
människor influerar sina kunder på ett bättre sätt och att spridning av budskap genom fel 
personer kan leda till att budskapet kommuniceras på fel sätt (Brown & Hayes, 2008, s. 138-
141).   
 
Vi har grundat vår studie på de marknadskommunikationsteorier vi tyckt varit relevanta för att 
studera den sociala plattformen Facebook som marknadskommunikationskanal. 
 

1.2. Problemformulering 
 

Många företag väljer att marknadsföra sig på Facebook som är en ny typ av 
marknadskommunikationskanal med många unika egenskaper. På grund av att den är så pass 
ny vet företag väldigt lite om hur den kan påverka deras marknadsföring. Vi vill ge en 
helhetsbild av Facebook som marknadskommunikationskanal och har därför valt att formulera 
vår problemformulering enligt följande: 
 

• Vilka styrkor och svagheter respektive möjligheter och risker finns det för ett företag 
som väljer att använda den sociala plattformen Facebook som 
marknadskommunikationskanal? 
 

1.3. Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att med teori inom marknadskommunikationsområdet studera 
Facebook som marknadskommunikationskanal ur ett företagsperspektiv. Detta för att kunna 
redogöra för styrkor och svagheter respektive möjligheter och risker för företag som väljer att 
använda Facebook som marknadskommunikationskanal. 
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2. METOD 
 

 I detta kapitel formuleras valet av metodansats och beskrivning av vad en kvalitativ studie 
innebär. Vi beskriver även vår datainsamlingsmetod och redogör för de former av primär- 
respektive sekundärdata vi har använt oss av i vår studie. Vidare behandlas tillförlitligheten 
av studien.

 

2.1. Kvalitativ studie 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie när vi undersökt de redogjorda problemfråge-
ställningarna. En kvalitativ studie används när undersökaren vill ha insikter om det 
grundläggande och särpräglade i en viss miljö. I denna studie är Facebook den miljö som 
undersöks och för att vi ska få reda på hur den särpräglar sig som kommunikationskanal väljer 
vi att samla in information genom intervjuer och observationer. En kvalitativ studie beskrivs 
ofta i motsatsförhållande till en kvantitativ studie där förekomsten av ett visst fenomen 
undersöks dvs. hur vanligt något är (Repstad, 1987, s. 14). Fördelen med en kvalitativ metod 
är att vi då får en mer nyanserad bild från uppgiftslämnarna. Det ger också en större öppenhet 
och bidrar i större utsträckning till olika synvinklar kring informationen vi får in. Genom 
öppenhet har informationen blivit mer nyanserad och detaljerad. Det ger också en högre grad 
av flexibilitet under arbetets gång, men det gör också att varje enskild intervju blir mer 
resurskrävande (Jacobsen, 2002, s. 142).  
 

2.2. Datainsamling 
 
Datamaterialet som samlas in delas ofta upp i primärdata och sekundärdata. Primärdata kallas 
information som forskaren samlar in för första gången och sekundärdata är upplysningar som 
inte är insamlat av forskaren själv utan av andra (Bell, 1993, s. 62). I vår studie består 
primärdata av intervjuer och observationer. Vi använder oss av sekundärdata för att beskriva 
teorier vi utgår från i vår studie inom området marknadskommunikation och även för att 
redogöra för begrepp som vi använder oss av i uppsatsen. 
 

2.2.1. Observation 
 
Vi har valt observation som datainsamlingsmetod för att kunna registrera vad företagen 
faktiskt gör och inte bara tillförlitar oss på vad de säger att de gör. Observation rör sig 
mestadels om att kunna registrera individers och gruppers beteenden (Jacobsen, 2002, s. 180-
181). Vi har observerat de undersökta företagens sätt att använda Facebook för att kunna se 
om det stämmer överens med vad de har gett för bild av användningen. Vi har också använt 
oss av observation för att undersöka vad Facebook ger företag för möjligheter att 
kommunicera med kunder och hur andra företag använder Facebook för att få en generell bild 
av användandet av Facebook bland företag.  
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2.2.2. Genomförande av intervjuer 
 
Vi har gjort individuella och semistrukturerade intervjuer med företag för att samla in 
information för hur företagen använder Facebook som marknadskommunikationskanal. Detta 
innebär att vi har haft förberedda frågor som vi utgått från under intervjuerna, men även ställt 
följdfrågor på uppgifter vi tyckt varit speciellt intressanta. Vi har valt att utföra intervjuerna 
via telefon eftersom besöksintervjuer skulle ha blivit för resurskrävande. Besöksintervjuer är 
egentligen att föredra för att de innebär färre och mindre allvarliga hot mot tillförlitligheten 
(Jacobsen, 2002, s. 159-164). Vid intervjuerna har vi haft förberedda frågor men har varit 
öppna för att ställa följdfrågor om det varit något som dykt upp under intervjun som verkat 
särskilt intressant. Varje enskild intervju har tagit 15-30 min och samtalen har spelats in. Efter 
intervjuerna har vi transkriberat inspelningarna till text för en bättre överblick över materialet. 
Vi har även gjort en intervju via e-post då respondenten i fråga befann sig utomlands och inte 
kunde ställa upp på en telefonintervju. Efter att ha samlat in information från dessa 
respondenter har vi sammanställt informationen för att sedan förbereda frågor till konsulter 
för att kunna gå djupare in på de spår där det var svårt att få bra information. Dessa intervjuer 
har tagit 40-60 min och gjordes också via telefon. Samtalen spelades in och har sedan också 
transkriberats till text.  
 

2.2.3. Urval av respondenter 
 
Vid urval av personer till intervjuer begränsas antal enheter till ett fåtal. Det görs för att 
intervjuer är en resurskrävande metod och med detaljerad information måste det även finnas 
en rimlig mängd data att analysera (Jacobsen, 2002, s. 180-181).  Vi har hittat våra 
respondenter genom att söka bland företag som finns tillgängliga på Facebook och sedan 
kontaktat dem för att fråga om de varit intresserade av att medverka. Många av de personer 
som intervjuats har, trots att de arbetar med det, haft liten erfarenhet av 
marknadskommunikation via Facebook. Detta beror på att fenomenet i sig är väldigt nytt. Vi 
har därför valt att även intervjua experter inom området sociala medier för att få svar på 
frågor som företagen inte kunnat ge oss svar på. Vi har även varit i kontakt med Facebook, 
men de har tyvärr avböjt att ställa upp på intervju med motiveringen att de har strikta 
restriktioner från sitt huvudkontor i USA. 
 
 
Intervjuer med företag 
 
Maria Palm som arbetar med Marknad & Webb på INR Sverige AB: Denna företagsintervju 
genomfördes via e-post (2010-04-10). Företaget erbjuder det mesta inom badrumsinredning. 
De använder endast Facebook på ett aktivt ett sätt för att marknadsföra sig i sociala medier. 
Facebook har använts sedan mars 2010.  
 
Linn Davidsson, marknadsassistent, Horreds Möbel AB: Denna företagsintervju genomfördes 
via telefon (2010-04-12). Företaget erbjuder möbler för kontors- och butiksinredning som 
säljs via återförsäljare. De använder en blogg och Facebook för att marknadsföra sig i sociala 
medier. Facebook har använts sedan januari 2010.  
 



                     

5 
 

Marie Börjesson, marknadsansvarig, Oscar Jacobson AB: Denna företagsintervju 
genomfördes via telefon (2010-04-15). Företaget tillverkar och säljer kläder. De använder 
bloggar, modetidningars hemsidor, bland annat Café och King, samt Facebook för att 
marknadsföra sig i sociala medier. Facebook har använts sedan december 2009.  
 
Fredrik Schönemann, onlinemanager för SMB-segmentet (Små- och Medelstora företag) på 
Microsoft AB: Vår tredje företagsintervju genomfördes via telefon (2010-04-19). Företaget 
säljer datorprodukter. De använder en blogg, Twitter och Facebook för att marknadsföra sig i 
sociala medier. Facebook har använts sedan januari 2010.  
 
Stefan Backlund, online marketing manager och Lina Faye som arbetar som country Internet 
manager Nordic på Philips AB: Denna företagsintervju genomfördes via telefon (2010-04-
28). Företaget säljer elektronikprodukter och förälder- och barnprodukter. De använder 
Twitter och Facebook för att marknadsföra sig i sociala medier. Facebook har använts sedan 
juli 2009.  
 
 
Intervjuer med konsulter 
 
Niclas Strandh som arbetar som creative planner och sociala mediestrateg på sitt egna 
företag Strandh DigitalPR: Denna intervju genomfördes via telefon (2010-04-26). Företaget 
erbjuder hjälp med strategi, föreläsningar och implementering av sociala medier i företags 
marknadsmix. Han arbetar även mycket som underkonsult inom kommunikation. Fredrik 
Schönemann som arbetar på Microsoft AB rekommenderade oss att ta kontakt med Niclas 
Strandh.  
 
David Lerdell som arbetar som omvärldsanalytiker på sitt egna företag Lerdell 
Investigations: Denna intervju genomfördes via telefon (2010-04-27). Företaget håller på med 
omvärldsbevakning och PR, framförallt på Internet. Ulrika Darheden som arbetar på 
OFFECCT AB rekommenderade oss att ta kontakt med David. Han har hjälpt dem att komma 
igång med marknadsföring via sociala medier och sköter deras blogg.  
 
Kenneth Qfvarnström, varumärkesstrateg, Born Byrå AB: Denna intervju genomfördes via 
telefon (2010-05-03). Born Byrå AB hjälper företag att bygga sitt varumärke utifrån och in 
samt levererar kreativa marknadsföringskoncept som alltid vilar tryggt på en stadig strategisk 
grund. Marie Börjesson på Oscar Jacobson AB rekommenderade oss att ta kontakt med 
Kenneth. 
 

2.3. Tillförlitlighet 
 
För att läsaren ska få en uppfattning om styrkor och svagheter i vår studie beskriver vi vår 
egen uppfattning kring tillförlitligheten av uppsatsen. Vi behandlar validiteten och 
reliabiliteten som beskriver uppsatsens giltighet och tillförlitlighet. Validiteten anger om vi 
mäter det vi vill mäta dvs. om metoderna som används är bra för att få ut ett giltigt resultat. 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten i hur studien har bedrivits utefter metoden som har 
använts (Jacobsen, 2002, s. 189-191). 
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2.3.1. Validitet 
 
Vi bedömer att validiteten i studien är stark. I vår litteraturundersökning har vi valt en 
teoretisk grund som är mycket vedertagen inom ämnet marknadskommunikation. Vi har 
också använt oss av många källor för att kunna ge en nyanserad bild av de teorier vi valt att ta 
med i arbetet. Vid val av studiens respondenter har vi bl. a. valt personer som dagligen arbetar 
med Facebook för att marknadsföra företagen där de är anställda. Det är svårt att avgöra deras 
yrkesskicklighet då det varierar kraftigt i vilken mån dessa personer arbetar med detta. Många 
av respondenterna har nyligen påbörjat användandet av Facebook och har inte den 
erfarenheten som krävs för att svara på vissa av de frågor vi ställt. För att styrka validiteten 
har vi därför valt att utöver dessa personer även intervjua konsulter inom detta område. Dessa 
personer har fyllt i luckor där de andra respondenterna inte känt sig kapabla till att svara. Att 
vi har gjort intervjuerna via telefon påverkar validiteten negativt då vi inte har kunnat tyda 
ansiktsyttryck och kroppsspråk från respondenterna (Jacobsen, 2002, s. 159-164).  
 

2.3.2. Reliabilitet 
 
Vi har under samtliga intervjuer med respondenterna från företagen valt att ställa samma 
frågor samtidigt som vi har varit lika öppna för att ställa följdfrågor utefter de svar vi har fått. 
Vi har även försökt genomföra intervjuerna på ett konsekvent sätt då endast en av oss har 
intervjuat respondenterna under samtliga intervjuer. När vi utformat frågorna har vi försökt att 
inte göra dem ledande eller oklara och vi har även försökt att inte leda dem in i någon speciell 
form av frågekontext. Det är däremot oklart hur pass bra vi har lyckats med det. På grund av 
att vi utfört intervjuerna via telefon är det svårt för oss att veta i vilken situation respondenten 
sitter. Detta påverkar också reliabiliteten negativt (Jacobsen, 2002, s. 189-191, 444-446). Vi 
bedömer reliabiliteten som stark, men att den hade varit starkare om vi hade utfört 
besöksintervjuer istället för intervjuer via telefon.  
 



                     

7 
 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska grunden för uppsatsen. Här går vi igenom 
grundläggande teoretisk fakta angående marknadskommunikation och begreppet ”Sociala 
medier”. 

 

3.1. Marknadskommunikation 
 
För att kommunicera på marknaden har det skapats olika typer av teorier som beskriver allt 
från hur kommunikationen ser ut till vad det finns för verktyg och sätt att kommunicera med 
sina kunder. Kotler & Keller (2009) beskriver marknadskommunikationer enligt följande:  
 

”Medel genom vilka företag försöker informera, övertyga och påminna kunder - direkt eller 
indirekt - om deras produkt eller varumärke.” (Kotler & Keller, 2009, s. 510) 

 
Denna studie handlar om marknadskommunikation via sociala medier, med fokus på 
Facebook. Vi har därför valt att studera och sedan beskriva olika teoretiska begrepp inom 
marknadskommunikation som vi tror och anser vara relevanta för att en studie ska kunna 
genomföras om vilka styrkor, svagheter, möjligheter och risker marknadsföring via Facebook 
innebär. Dessa teoretiska begrepp är välkända inom marknadsföring via traditionella kanaler, 
men är inte utstuderade i samma utsträckning gällande marknadsföring via sociala medier. 
Till att börja med presenterar vi därför marknadskommunikationsprocessen som är en modell 
över hur ett meddelande sprids via marknadskommunikation så att läsare ska få en god 
grundkunskap om vad studien handlar om.  
 
Vi tror att marknadsföring via Facebook framförallt går ut på att skapa och bygga relationer. 
Vårt nästa steg är därför att beskriva det teoretiska begreppet relationsmarknadsföring. 
Därefter beskriver vi marknadskommunikationsmixen då vi är intresserade av att ta reda på 
om de olika kommunikationsverktygen som den innehåller inte bara går att finna i 
traditionella medier utan också på Facebook. Hur de används i kombination till varandra och 
vad det leder till anser vi också vara intressant och det beskrivs därför i styckena om 
integrerad marknadsföringskommunikation och pull- och pushstrategi. Hur relationer skapas 
och växer är en annan aspekt som vi vill utreda och vi beskriver därför begreppen word of 
mouth och viral marknadsföring som vi tror har stor inverkan på det.  
 
För att läsare sedan ska få förståelse för vad sociala medier egentligen är, beskriver vi vad det 
är för något genom att förklara dess beståndsdelar, begreppen sociala nätverk och 
communities på Internet samt sociala mediers påverkan på köpprocessen.  
 

3.1.1. Marknadskommunikationsprocessen 
 
De tidigaste kommunikationsmodellerna byggde framförallt på fyra grundläggande element; 
kommunikator, meddelande, kanal och mottagare. Undersökningar kring kommunikation har 
genomförts flitigt sedan mitten av 1900-talet. I slutet av 1940-talet introducerades 
kommunikationsprocessen i en linjär formel. Denna modell utvecklades ytterligare i mitten av 
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1960-talet ur massmedialt perspektiv. Det lades då till ett antal komponenter för att visa på 
hur destinationen sedan återkopplar till källan. Genom återkoppling kan källan anpassa 
kommunikationen till destinationen för att få informationen att överensstämma bättre mellan 
dessa parter (Windahl & McQuail, 1979, s. 15-19). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 ”Marknadsföringens kommunikationsprocess” (Czinkota & Ronkainen, 2007) 
 
Czinkota & Ronkainen (2007) använder den ovanstående modellen (se fig. 1) för att beskriva 
kommunikationsprocessen på marknaden. Den visar att kommunikationen består av en 
avsändare som sänder ett meddelande för att förmedla ett budskap till en mottagare. I och med 
att avsändaren skapar budskapet är det också kodat av avsändaren baserat på mål de vill att 
budskapet skall uppnå. Budskapet kommer att skickas via en kanal som leder till en 
mottagare. Mottagaren kommer sedan att avkoda meddelandet för att försöka förstå 
budskapet. Kommunikationen kommer att leda till ett utfall hos mottagaren som kan vara 
positivt eller negativt. Avsändaren samlar sedan upp feedback från mottagaren för att 
analysera budskapets framgångar. Hela processen påverkas av brus. Bruset är externa faktorer 
som stör kommunikationen och kan förekomma av många orsaker. En vanlig form av brus 
inom internationell marknadsföring är kulturella skillnader som t ex språkbarriärer (Czinkota 
& Ronkainen, 2007, s. 387-388). 
 

3.1.2. Relationsmarknadsföring 
 
Gummesson (2002) beskriver relationsmarknadsföring som en bredare beteckning på 
Customer Relationship Management som är en typ av marknadsföring som sätter relationer, 
nätverk och interaktion i centrum. Relationsmarknadsföring är menat till att förlänga 
kundrelationer och därför sänka marknadsföringskostnaderna för företaget. 
Relationsmarknadsföring riktar sig till individer och grupper av konsumenter med 
gemensamma intressen som bildar minisamhällen och subkulturer (Gummesson, 2002, s. 16-
31). Gummesson (2002) beskriver 30 olika typer av relationer och nämner bl. a. e-relationen 
som innefattar relationer, nätverk och interaktion med hjälp av IT. Han säger att IT skapar nya 
marknader, relationer och roller, samt nya möjligheter för kunder att interagera med varandra.  
Han säger att ny teknik gör saker snabbare, billigare och enklare, men också att mediet i sig 
kan påverka mottagarens uppfattning om innehållet (Gummesson, 2002, s. 180-187). Kotler & 
Keller (2009) menar att när ett företag åtar sig att implementera ett relationsstyrningsprogram 
kommer företaget att fokusera lika mycket på att hantera relationen med sina kunder som att 
hantera sina produkter. De menar också på att relationsmarknadsföring inte alltid är effektivt 

Budskap Avsändare  

(Kodar meddelandet,  

baserat på mål) 

Mottagare  
(Avkodar meddelandet) 

Kanal 

Brus 

Feedback Kommunikationsutfall 
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utan i slutänden måste företagen avgöra vilka kunder som skapar lönsamhet för företaget 
(Kotler & Keller, 2009, s. 602). 
 

3.1.3. Marknadskommunikationsmixen 
 
Kotler & Keller (2009) delar upp kommunikationsverktyg för att kommunicera på marknaden 
i åtta olika kategorier och kallar denna för marknadskommunikationsmixen. Dessa är olika 
verktyg som var och ett har sina egna karaktäristiska drag och kostnader. Många företag 
använder den för att allokera sin promotionsbudget för att fördela resurser effektivast möjligt 
(Kotler & Keller, 2009, s. 526).  
 
Säljfrämjande åtgärder 
 
Säljfrämjande åtgärder kan t.ex. bestå av kuponger, tävlingar och premier. Verktyget är brett 
diversifierat men har ändå tre gemensamma drag. Det första är kommunikationen som 
genererar uppmärksamhet och förser information till kunderna som gör att de söker upp 
företaget. Det andra är att de är incitament som inför beviljande, motivering eller 
medverkande som ger värde åt kunderna. Det tredje är att de innehåller en invitation till 
kunderna att engagera sig i transaktionen. Säljfrämjande åtgärder används främst för att uppnå 
en starkare och snabbare respons, men de kan också användas till att belysa vissa erbjudanden 
eller i ett försök till att vända trenden för produkter med sjunkande försäljning. De är alltså 
väldigt bra för kortsiktiga och snabba resultat (Kotler & Keller, 2009, s. 527).  
 
Reklam 
 
Det finns väldigt många former och användningsområden för reklam vilket innebär att det är 
svårt att hitta karaktäristiska drag som samtliga har gemensamt. Det brukar dock ändå talas 
om fyra olika drag. Det första är allmän presentation. Eftersom reklam är ett allmänt 
kommunikationssätt, ger dess allmänna natur en sorts legitimitet till produkten och föreslår 
samtidigt ett standardiserat erbjudande. Kunderna vet att deras motiv till att köpa produkten 
kommer att bli offentligt accepterat eftersom många personer nås av samma budskap. Det 
andra är genomträngligheten då reklam är ett präglande medium som tillåter säljaren att 
repetera budskapet flera gånger. Det tillåter också köparen att erhålla och jämföra 
konkurrenters olika budskap. Storskalig reklam från säljaren talar gott om säljarens storlek, 
makt och framgång. Det tredje är förstärkt uttryck, alltså att reklamen ger företagen 
möjligheter att dramatisera företaget och dess produkter. Det finns dock en risk att det 
förstärkta uttrycket försvagar eller avleder fokus från reklamens budskap. Det fjärde är 
opersonlighet. Reklam kan inte vara lika detaljerad och personlig som en 
försäljningsrepresentant från företaget. Människor behöver heller inte känna något tvång att 
uppmärksamma budskapet, vilket innebär att reklamen blir en monolog istället för dialog med 
kunderna (Kotler & Keller, 2009, s. 526-527). 
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Personlig försäljning 
 
Personlig försäljning har tre gemensamma karaktärsdrag. Det första är personlig 
konfrontation. Försäljningen innebär en levande, omedelbar och interaktiv relation. Både 
säljaren och köparen kan undersöka motpartens behov och kännetecken på nära håll och sedan 
göra snabba anpassningar. Det andra är att bekantskap bearbetas då den personliga 
försäljningen tillåter alla typer av relationer att skapas. De kan nå alla möjliga nivåer mellan 
ren affärsnivå till personlig vänskap. Riktigt effektivt blir det om försäljarna lär sig kundernas 
viljor utantill, då det kan leda till långsiktiga relationer. Det tredje är responsen. Att en säljare 
tar sig tid att berätta om en produkt för en kund leder ofta till att kunden känner en skyldighet 
att svara på vad säljaren har sagt, svaret kan mycket väl vara mer intressant och betydelsefullt 
för säljaren. Personlig försäljning innebär dock inte bara fördelar. En försäljningsrepresentant 
innebär för ett företag ett högre kostnadsåtagande på lång sikt än vad reklam gör. Reklam kan 
användas till och från och därmed kostnadsregleras, medan försäljningspersonalens storlek är 
svårare att alternera (Kotler & Keller, 2009, s. 529).  
 
Publicitet och PR 
 
Publicitet och PR har tre kännetecken. Det första är hög trovärdighet, nyheter och artiklar är 
mer trovärdiga för kunder än reklamannonser. Det andra är att motstånd saknas. PR når inte 
bara ut till intresserade, potentiella kunder utan även de som helst undviker försäljare och 
reklam. Budskapet når kunderna snarare som nyheter än som försäljningsriktad 
kommunikation. Det tredje är dramatiseringen som PR, liksom reklam, kan bygga upp kring 
ett företag eller en produkt. PR är ett verktyg som marknadsförare inte utnyttjar till fullo utan 
mer i efterhand i dagens läge. Ett väl utvecklat PR-program, i kombination med de andra 
verktygen, kan vara effektivt (Kotler & Keller, 2009, s. 529).  
 
Direkt och interaktiv marknadsföring 
 
Direkt och interaktiv marknadsföring finns i många olika former, men har i huvudsak tre 
kännetecken. Det första är att den är skräddarsydd och anpassad för att tilltala just den 
uppmärksammade personen. Det andra är att den alltid ska vara färsk, alltså uppdaterad och 
snabbt kan förberedas för leverans till en önskad person. Det tredje är att den är interaktiv och 
meddelandet kan ändras beroende på hur personen svarar (Kotler & Keller, 2009, s. 529). 
 
Evenemang och upplevelser 
 
Det finns många anledningar till att marknadsföra en produkt genom ett evenemang eller på 
annat sätt ge kunden en upplevelse. Det är ett bra sätt att hitta en specifik marknad eller 
livsstil. Det är ofta ett sätt att bygga företagets image (Kotler & Keller, 2009, 561). Kotler & 
Keller beskriver evenemang eller upplevelsers tre främsta kännetecken. Det har relevans för 
konsumenterna, det involverar konsumenterna och är ett underförstående sätt att 
marknadsföra en produkt, alltså ett indirekt sätt att sälja (Kotler & Keller, 2009, s. 529). 
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Word of mouth marknadsföring 
 
Word of mouth marknadsföring kan ske både på och utanför Internet. Kotler & Keller säger 
att det som kännetecknar word of mouth är att det är tillförlitligt  och kan därför ha en hög 
påverkan på kunden. Det är personligt då det ofta sker under en intim dialog. Det är också en 
läglig form då det oftast sker när kunderna är som mest intresserade av att få reda på mer om 
produkten. Word of mouth beskrivs vidare i avsnitt 3.1.5.  
 

3.1.4. Integrerad marknadsföringskommunikation 
 
Kotler beskriver att verktygen i marknadskommunikationsmixen inte brukar användas isolerat 
utan att de oftast används i kombination med varandra. Företag använder sig då av en så 
kallad Integrerad marknadsföringskommunikation. Verktygen ska samverka och stämma 
överens med ett företags marknads- och produktkännetecken, marknadskommunikations-
mixen budgetstorlek, typ och längd av internationell involvering och kontrollbetraktande 
(Kotler, 1994, s. 394-396). Mangold och Faulds menar dock att sociala medier förändrat 
marknadskommunikationsmixen. Som exempel nämner de bl. a. bloggar, forum och 
webbplatser för sociala nätverk. De beskriver sociala medier som en korsning av de olika 
verktygen, men pekar även på den unika egenskapen de för med sig som promotion genom att 
få kunderna att prata med varandra (Mangold & Faulds, 2009). 
 

3.1.5. Pull- och Push-strategi 
 
Valen över vilka verktyg som används till företagets marknadskommunikation leder till en 
betoning på antingen push- eller pull-strategi. Kotler & Keller (2009) säger att push-strategi 
fokuserar på personlig försäljning och att strategin är lämplig när lojaliteten till varumärket är 
låg och fördelarna med produkten är lätta att förstå sig på. De säger också att pull-strategi 
fokuserar på en mängd olika kommunikationsverktyg, framförallt reklam, för att dra till sig 
kunder. Reklam är lämpligt för när lojaliteten för varumärket är hög och kunderna kan 
uppfatta skillnaden mellan olika varumärken (Kotler & Keller, 2009, s. 450). Chaffey (2009) 
har en annan uppfattning av begreppen pull och push. Han menar att push-media främst består 
av traditionell envägskommunikation som TV och radio. Han beskriver Internet som pull-
media där kunderna istället söker upp informationen själva (Chaffey, 2009, s. 450).  
 

3.1.6. Word of mouth 
 
Word of mouth är ett begrepp som används för att beskriva hur information sprids utanför 
företagets kontroll. Silverman (2001) beskriver att word of mouth är viktigt för konsumenter 
för att det anses komma från en objektiv och självständig källa som ofta är en del av 
konsumentens sociala nätverk. Det är självständigheten som gör att informationen blir 
trovärdig. Traditionella medier har ett egenintresse när de marknadsför en produkt vilket gör 
att kunden inte känner samma tillit.  
 
Word of mouth kan även slå negativt mot företaget. Silverman (2001) säger att 
undersökningar har visat på att en nöjd kund sprider sin positiva erfarenhet till ca tre personer 
medan en missnöjd kund sprider sitt missnöje till ca elva personer. Detta beror på att kunden 
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förväntar sig att bli nöjd och har en tendens att glömma den positiva upplevelsen. En missnöjd 
kund som blir arg och besviken glömmer inte upplevelsen lika fort. Även Grönroos (2008) 
stödjer denna teori, men säger att det finns lite belägg för de exakta siffrorna. Det har också 
visat sig att oväntat bra service genererar mer positiv word of mouth och även att en kund som 
först blivit missnöjd och sedan fått ersättning för den bristande servicen kommer att generera 
mest positiv word of mouth (Silverman, 2001, s. 21-28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Kommunikationscirkeln - (Grönroos, 2008, s. 295) 
 
Grönroos (2008) har skapat en modell för att visa hur företagen påverkas av word of mouth. 
Denna modell kallas kommunikationscirkeln och består av fyra delar; förväntningar, 
interaktion/servicemöten, erfarenheter och word of mouth/referenser. En kund eller en 
potentiell kund skapar sig förväntningar innan de köper produkten eller servicen. När kunden 
bestämt sig för att köpa produkten påbörjas en interaktion med företaget. Interaktionen är 
väldigt viktig för det är då kunden skapar sig en uppfattning om företaget. Interaktionen 
innehåller ett stort antal sanningens ögonblick vilka är tillfällen då företaget har möjlighet att 
visa vilken kvalitet företagets tjänster erhåller. Den upplevda kvaliteten resulterar i 
erfarenheter som kunden delar med sig till andra potentiella kunder (word of 
mouth/referenser). Detta kommer sedan i sin tur påverka dessa kunders förväntningar. 
Förväntningarna påverkar också upplevelsen av kvaliteten av interaktion/servicemöten de 
sedan utsätts för. Word of mouth skapar en multiplikatoreffekt som är olika stor beroende på 
bransch och situation (Grönroos, 2008, s. 294-296).  
 
Sernovitz (2006) menar att det går att utnyttja word of mouth genom om att få människor att 
prata om produkten som ska marknadsföras och att underlätta för att dessa konversationer ska 
ske (Sernovitz, 2006, s. 3-4). Silverman (2001) hävdar att vinsten genom andra 
marknadsföringskanaler kan öka om de börjar ses som genererande word of mouth-system. 
Genom att lyckas med genererande word of mouth-system fullt ut har företaget uppnått målet 
med word of mouth, nämligen att gå från tänket att direkt övertala människor att använda 
deras produkt till att skapa orsaker som gör att människor pratar om deras produkt på ett 
sådant sätt att de inser deras behov av den. Han säger också att i de flesta fallen är word of 
mouth försäljningens utlösare/startskott. Det innebär att det också är väldigt viktigt att förstå 
hur företag lyckas utlösa word of mouth (Silverman, 2001, s. 8-10).  
 

  

Interaktion/servicemöten 
(sanningens ögonblick) 

Word of mouth/referenser 
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3.1.7. Viral marknadsföring 

 
Idag kan information spridas fort och med omfattande spridning mycket tack vare Internet. 
Det har lett till att företag har börjat utnyttja det och kallar det för viral marknadsföring. Viral 
marknadsföring innebär att en produkt erbjuds på ett sådant sätt att kunden sprider 
marknadsföringen för andra i sin bekantskapskrets. Det ska sedan leda till att de i sin tur 
rekommenderar produkten vidare till andra bekanta som rekommenderar den vidare. Därmed 
har företaget spridit sitt budskap till väldigt många och ändå bara behövt komma i direkt 
kontakt med väldigt få (Silverman, 2001, s. 105-109). Enligt Ferguson (2008) är viral 
marknadsföring en marknadsföringsmetod som bygger på word of mouth. Han beskriver hur 
företag använder olika sociala medier för att sprida produktinformation. Wilson (2000) hävdar 
att viral marknadsföring fungerar väldigt bra i sociala medier, såsom sociala nyhetsportaler, 
sociala nätverkscommunities, användargenererande innehållssajter, bloggar, sociala 
bokmärkessajter, samt nischade och ämnesinriktade nätverkssajter. Cruz & Fill (2008) säger 
att en stor fördel med viral marknadsföring jämfört med marknadsföring i traditionella media 
är att kostnaderna är relativt låga och att kampanjer via viral marknadsföring har möjlighet att 
nå många fort. Brown & Hayes (2008) menar på att problemet med word of mouth och viral 
marknadsföring är att kunna förutse om och hur ett budskap sprids. När ett företag 
marknadsför sin produkt är det i första hand i syfte att nå företagets målgrupp. Att sprida sitt 
budskap överallt är ett traditionellt sätt att se på marknadsföring, målet är egentligen att nå 
den rätta publiken. För att göra detta är det viktigt att veta vilka som influerar sin målgrupp. 
Word of mouth som sprids via personer som inte influerar skulle i 
marknadskommunikationsprocessen kunna beskrivas som brus (Brown & Hayes, 2008, s. 
138-141).  
 

3.2. Sociala medier 
 
Sociala medier är ett begrepp som ofta nämns, men som kan vara svårt att sätta ord på vad det 
innebär. Nedan beskrivs begreppet sociala medier, samt beskrivning av sociala nätverk och 
communities på Internet. Vi kommer sedan att beskriva en teori kring vad sociala medier kan 
ha för påverkan på köpprocessen.  
 

3.2.1. Vad är sociala medier? 
 
Safko & Brake (2009) förklarar begreppet sociala medier med att det kopplar samman två ord 
som de flesta är bekanta med. Människor är sociala varelser vilket innebär att vi har en 
förmåga att interagera och influera varandra. Ordet media hänvisar i traditionell mening till 
tidningar, radio och television, och ofta stora nyhetsbolag som influerar samhället oerhört. 
Ordet media refererar också till hur dessa nyheter förmedlas i form av ljud, video, bild och 
foto. När det gäller marknadsföring har traditionell media och marknadsföring alltid haft en 
stark relation till varandra. Medias roll har varit att samla människor till att se, höra eller läsa 
något som är av intresse. Det har kunnat handla om sport, politik, ekonomi eller mode, och 
vilket intresse vi än har så har traditionell media något att erbjuda.  
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I traditionell media har sedan företag kunnat marknadsföra sig på de platser där de finner sin 
målgrupp för att kunna synas och influera beteendet hos dessa. Orden, bilden och ljudet 
informerar och inspirerar oss människor till att ta vissa beslut. Vi har ett behov av att 
informera oss själva om både det bra och det dåliga som berör platser, situationer och andra 
människor. Sedan har vi ytterligare behov av att föra informationen vidare. Den moderna 
teknologin har ökat vår förmåga att dela med oss av information avsevärt. Sociala medier 
syftar till dessa platser på Internet där människor samlas för att dela med sig av information, 
kunskap och åsikter. Safko & Brake kallar det för ett ekosystem och klassificerar sociala 
medier i 15 kategorier där de sociala nätverken är en av kategorierna (Safko & Brake, 2009, s. 
3-22).  
 
Evans (2008) förklarar begreppet sociala medier genom att redogöra för dess tre 
beståndsdelar: 
 
Sociala plattformar - Personliga sociala nätverk på Internet är en typ av social plattform. De 
sociala plattformarna är platser människor samlas på för att konversera och dela med sig av 
information. Tack vare dessa plattformar på Internet behöver människor inte längre samlas på 
fysiska platser. Detta har gjort att människor har större möjligheter att hitta andra med samma 
intressen (Evans, 2008, s. 182). 
 
Socialt innehåll - Information som både kunder och marknadsförare skapar för att dela med 
sig av på den sociala plattformen. Innehållet kan bestå av bedömningar, kritik och 
rekommendationer, men även av ljud-, foto- och videomaterial. Marknadsföraren kan t.ex. 
bidra med socialt innehåll genom instruktioner, tävlingar och svar på kundproblem (Evans, 
2008, s. 166-167). 
 
Social interaktion - Kan även kallas för sammanbindande tråd eftersom den delas och sprids, 
social interaktion t ex. kan bestå av evenemang, e-post och statusuppdatering. De har 
gemensamt att de hjälper människor att hålla sig uppdaterade över vad som pågår för tillfället. 
De behandlar allt från korta notiser till intresseförfrågningar om evenemang (Evans, 2008 s. 
264-265, 168-169). 
  

3.2.2. Sociala nätverk och communities på Internet 
 
Ett socialt nätverk är en grupp individer med likasinnade intressen som samlas på en plats för 
att dela med sig av idéer och information. Antal medlemmar varierar kraftigt beroende på 
intresset. Det sociala nätverket bygger upp en tillit som skapar påverkan hos människor. 
Många individer delar med sig av värdefull information bara för känslan av erkännande och 
påverkan på andra (Safko & Brake, 2009, s. 43-49). Utan dagens teknologi skulle inte dessa 
nätverk kunna fungera på samma sätt som de gör. Dessa nätverk kan också kallas för 
communities. De är ofta byggda kring ett gemensamt intresse och har med tiden fått en ökad 
fokusering kring olika typer av intressen och de mest smala intressen går att finna (Evans, 
2008 s. 73). 
  
  



                     

15 
 

3.2.3. Sociala mediers påverkan på köpprocessen 
 
Enligt Evans har marknadsföraren i en köpprocess framförallt försökt styra medvetenhets-
fasen och inköpsfasen hos sina kunder. Fasen däremellan där kunden överväger beslutet har 
de oftast undvikit pga. att det är en fas där de inte haft direkt åtkomst. Evans menar att 
marknadsföraren med hjälp av sociala medier kan försöka påverka övervägningsprocessen 
genom att möjliggöra konversationer på en plattform de själva skapat (Evans, 2008, s. 41-43).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Sociala mediers påverkan på köpprocessen (Evans, 2008) 
 
Modellen ovan beskriver hur köpprocessen påverkas av marknadsföring i sociala medier. 
Marknadsföraren marknadsför en produkt för att skapa medvetenhet om produkten. Kunden 
kommer sedan att överväga om de ska köpa den. Om de sedan gör det kommer konsumenten 
efter att ha brukat produkten skapa sig en åsikt om produkten för att sedan föra åsikterna 
vidare till andra konsumenter genom att konversera med dessa bl. a. genom sociala medier. 
De andra konsumenterna kommer att bli medvetna om produkten och då direkt hamna i den 
fas av köpprocessen där de överväger inköp av produkten. Beslutet om de ska köpa produkten 
kommer att vara mycket beroende på av vad den första konsumenten har gett för åsikter. Fram 
till köpet av produkten är det marknaden som genererar marknadsföringen, däremot efter 
inköpet genererar även konsumenten marknadsföring genom att konversera med andra 
potentiella kunder (Evans, 2008, s. 41-43).  

Köp Användning Övervägning 

Konversation 

Medvetenhet Åsiktsbildning 

Genererat av konsumenten Genererat av marknadsföraren  
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4.  EMPIRI 
 

I detta kapitel redovisar vi det bearbetade materialet av observationer och intervjuer som 
studien grundar sig på.  

 
 

4.1. Resultat av intervjuer och observationer  
 
Empirin i denna studie bygger på en observationsstudie samt intervjuer av företag som är 
verksamma på Facebook och konsulter inom sociala medier. Vi börjar med att beskriva medel 
för marknadsföring på Facebook genom att vi presenterar hur företag kan göra sig synliga på 
Facebook. Intervjuerna av företagen och konsulterna genomfördes enligt frågeformulär som 
vi upprättat utifrån vår teoretiska referensram. Efter att ha transkriberat intervjuerna 
sammanställde vi dem och delade upp svaren i sex olika kategorier som vi tidigare fastställt i 
våra frågeformulär. Vi presenterar det vi anser är viktigt och relevant för studien. Till att börja 
med vill vi veta varför och vilket syfte företag har med att starta en grupp eller sida på 
Facebook. Det förklaras i styckena anledningen till att företag börjar använda Facebook och 
Facebook som marknadskommunikationskanal. Vi vill också veta hur företag ska 
kommunicera och bemöta kommentarer de får och det beskrivs i styckena utgående 
kommunikation till kunder via Facebook och hantering av innehåll. Slutligen tar vi upp 
kostnad och mätning av resultat och respons på kommunikationen via Facebook för att ta reda 
på vad företag får ut av att marknadsföra sig på Facebook. 
 

4.1.1. Medel för marknadsföring på Facebook 
 
För att beskriva möjligheterna som finns tillgängliga för företag att marknadsföra sig via 
Facebook redogör vi kortfattat för dessa. Informationen är delvis tagen från information som 
finns på Facebooks hemsida och delvis från egna observationer.  
 
 
Skapa en grupp eller en sida 
 
För att marknadsföra sig på Facebook är det möjligt för både företag och privatpersoner att 
skapa sig en sida eller en grupp. Dessa skiljer sig beroende på vad syftet är.   
 
Grupp - Om marknadsföraren väljer att starta en grupp finns det möjlighet att välja vilka som 
får vara med i gruppen. Gruppen kan göras öppen för alla och då kan vem som helst bli 
medlem, men administratören för gruppen kan också välja att bara bjuda in specifika 
medlemmar. Grupperna är till största delen skapade för privatpersoner och när meddelanden 
skickas ut står administratören för gruppen bakom meddelandet och inte gruppen i sig. 
Gruppmedlemmarna kan också kommunicera med varandra. En grupp skulle kunna jämföras 
med en privat klubb.  
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Sida - På Facebook finns det också möjlighet att skapa en sida som är något annorlunda än att 
skapa en grupp. På en sida kan användarna bli anhängare av t ex en produkt eller tjänst som 
marknadsförs. Företag har möjlighet att dela med sig av information till sina anhängare så att 
det hamnar i personens nyhetsflöde. Anhängarna kan också kommunicera med varandra 
genom att skriva kommentarer på loggen. En sida är också kopplad till externa sökmotorer 
som t ex. Google vilket en grupp. Det innebär att dessa även går att hitta om användaren inte 
är inloggad på Facebook. Både grupper och sidor är gratis att skapa. Det är möjligt för 
administratören att ta bort inlägg från medlemmarna och anhängarna och även medlemmarna 
och anhängarna i sig. 
 
Applikationer 
 
Det finns olika typer av applikationer på Facebook som gör det möjligt för både 
marknadsförare och användare att gratis dela med sig av information till andra. Det finns 
möjligheter till att ha logg, bilder, diskussioner, filmklipp, evenemang, anteckningar och 
länkar. Administratören kan välja vilka av dessa som ska göras tillgängliga för användarna. 
Det finns dessutom möjlighet att skapa och lägga till egna applikationer. Egna applikationerna 
kan t ex. bestå av spel, tävlingar mm.  
 
Annonsering 
 
På Facebook går det att annonsera för att nå nya potentiella kunder. Det går att annonsera för 
en webbplats, men även för en sida, grupp eller händelse på Facebook. Utgiften för annonsen 
kan göras beroende per klick på annonsen eller per visning. Det går sedan att skräddarsy 
vilken målgrupp som ska se annonsen utifrån plats, ålder, kön, nyckelord, utbildning, 
arbetsplats, relationsstatus, intressen för relationer och språk.  
 
Dela med sig och länka information  
 
Genom att skapa delnings- och länkningsfunktioner på den ordinarie webbplatsen kan en 
Facebookanvändare rekommendera och dela med sig av innehållet till sina vänner. Det går 
också att dela med sig av innehåll från andra sociala medier som t.ex. YouTube och Twitter.  
 

4.1.2. Anledningen till att företag börjar använda Facebook 

 
Vi frågade företagen hur de tänkte när de beslutade sig för att använda sig av Facebook som 
ett sätt att marknadsföra sig. Marie Börjesson, marknadsansvarig för Oscar Jacobson AB 
säger: 

”Jag tror att de sociala medierna överhuvudtaget kommer bli ett sätt att marknadsföra sig 
de närmsta åren och vi vill helt enkelt försöka hänga med på det tåget. Vi har inga 
jättestrukturerade målsättningar, men vi vill hänga med tåget och göra det på ett bra sätt. 
Vi vill fånga upp och nå ut till kunder när de är mottagliga för reklam. Det är de inte 
längre till radio och TV för att det är så himla mättat. Och öppnar man ett magasin så 
förväntar man sig ett visst antal annonser och reflekterar egentligen inte så mycket om vad 
de är för. Det är viktigt att vara en kontaktyta mot potentiella kunder när de faktiskt söker 
informationen.” 
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Fredrik Schönemann, onlinemanager för SMB-segmentet på Microsoft AB i Sverige säger:  

”Vi vill försöka nå våra kunder där de finns. Så att vi sätter upp en strategi för hur vi skulle 
kunna nå våra kunder utanför våra normala kanaler (hemsida osv.). Kunna nå folk på 
annat sätt helt enkelt. Nummer ett är att det är Sveriges största sajt. 36 % av svenska folket 
har ett Facebookkonto. Det innebär jättepotential att nå våra kunder. Jag vill inte säga att 
vi ligger i framkant men vi följer trenderna och just nu är Facebook en av de stora 
grejerna.” 

Vid intervju med konsulterna hävdar alla tre att det är viktigt för företagen att veta varför de 
väljer att marknadsföra sig via Facebook. Niclas Strandh, creative planner och social 
mediestrateg, ser det som ett nytt sätt att möta kunder och potentiella kunder och tycker att det 
är viktigt för företagen att ha en dedikerad budget för arbete med Facebook och se till att det 
finns tid för det och personer som kan jobba med det. Kenneth Qfvarnström, 
varumärkesstrateg på Born Byrå menade att alla företag som sysslar med sociala medier borde 
ha en egen policy för hur de agerar. David Lerdell säger att de i hans företag ofta ställer 
frågan till deras kunder om de verkligen bör finnas på Facebook. Han tycker att det 
slentrianmässiga skälet ”att alla andra finns där” är ett skäl, men att det inte är tillräckligt.  

 

4.1.3. Facebook som marknadskommunikationskanal 

 
I vår studie har vi försökt ta reda på vad syftet är med att marknadsföra sig via Facebook och 
framförallt om det är ett sätt att värva nya kunder eller om det är bättre lämpat för att hålla 
sina kundrelationer levande. Marie Börjesson säger: 

”Facebook kan vara ett väldigt bra sätt att dels finnas som en kontaktyta, men också då 
skapa en relation med våra slutkonsumenter. Vi har en del egna butiker där vi har kontakt 
med slutkonsumenten, men många går genom andra återförsäljare där vi fungerar mer som 
en grossist. Det är viktigt för oss att få kommunikationen med slutkunden och det kan vi få 
genom Facebook på ett helt annat sätt.” 

Fredrik Schönemann säger:  

”Ett av våra huvudmål med det vi gör är att öka vår kundnöjdhet. Det vi gör i vår 
marknadsföring är givetvis att sälja och bygga varumärke, men även att få en hög 
kundnöjdhet. Interaktionsmöjligheterna i sociala medier ger oss en helt annan möjlighet att 
föra en dialog med våra kunder och i slutändan då även få nöjdare kunder.” 

Alla respondenter tycks ändå vara eniga om att det både går att värva nya kunder och att 
använda Facebook för att stärka relationer till befintliga kunder, men Kenneth Qfvarnström 
säger också:  

”Det viktiga är att stärka relationerna till de befintliga kunderna. De är redan kunder och 
har en potential att bli lojala. Då kan man utnyttja denna teknik för att trygga efterköp. Vad 
som händer i steg två sedan är att när en kund är så nöjd att den är beredd att bli 
ambassadör för varumärket så kan det i steg två leda till att nya potentiella kunder kan 
genereras. Men först gäller det att få fram ambassadörer som mer eller mindre själva tar 
på sig rollen att bli säljare för det här varumärket. Alltså kunderna kan man via kanaler 
som Facebook konvertera till att bli en egen säljresurs. Det är word of mouth som regerar 
på dessa plattformar. Word of mouths börjar man till och med prata en del om.”  
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Vi frågade även företagen hur de kombinerar Facebook med andra sätt att kommunicera med 
kunder och om Facebook som kanal har ersatt någon annan typ av marknadskommunikation. 
Samtliga svarade att de marknadsför sig via annonsering i tidningar eller webbsidor. De flesta 
har också valt att satsa på andra sociala medier och framförallt bloggar och mikrobloggar. De 
ser Facebook som ett komplement för andra sätt att marknadsföra sig och att det inte hade 
ersatt någon annan form.  
 
Niclas Strandh tycker inte att Facebook har ersatt någon annan form av 
marknadskommunikation mer än idén företagen hade att skapa egna communities på sina 
respektive webbplatser. Han menar att det är enklare att bygga upp communities för sitt 
varumärke på Facebook istället. Han säger att pga. de sociala mediernas framväxt måste 
företag idag strukturera sin marknadskommunikationsmix på ett nytt sätt och att det även 
behövs kanaler för att driva trafik till Facebook. Kenneth Qfvarnström ser en Facebooksida 
som ett sätt att locka till sig kunder till den ordinarie webbplatsen där det finns mer 
information och säger att sociala medier som YouTube och Twitter kan skapa synergieffekter 
med Facebook. Han säger också att det på Facebook inte handlar om att skrika och pusha utan 
att det i första hand handlar om pull-strategi och om Facebook har ersatt någonting är det 
reklam. 
  

4.1.4. Utgående kommunikation till kunder via Facebook 

 
På Facebook finns det många möjligheter att nå ut till sina kunder. Facebook möjliggör 
kommunikation i olika typer av format som t.ex. logg, bilder, filmklipp mm. Vi frågade 
företagen hur de gör för att nå sina kunder. De uppgav att de använder sig av flera sätt. Alla 
använder loggen för att förmedla nyheter. De flesta lägger även upp bilder, filmklipp, 
meddelar om evenemang och länkar. Marie Börjesson beskriver vikten av att lägga upp 
information med jämna mellanrum. Alla upplever budskapsspridningen som oerhört snabb. 
 
Vi frågade företagen om de har någon form av strategi för att nå kunder. Tre av dem har 
anordnat tävlingar. Maria Palm, webbansvarig för INR berättar att de lanserat en tävling på 
Facebook där de uppmanar folk att skicka in bilder på äckliga duschdraperier. Strategin är att 
få fler anhängare och att sprida varumärket. Ju fler som klickar ”Gilla-knappen”, som är en 
form av rekommendation som användare kan använda sig av på Facebook, desto mer syns de 
menar hon. Fredrik Schönemann berättar om en tävling de anordnade där folk kunde föreslå 
vad som kunde göras med gamla servrar som nu för tiden är arbetslösa, t ex bygga akvarium 
eller korvgrill och påpekar vikten av att ha humor i baktanke. 
 
Vi har observerat att företagen använder en väldigt personlig framtoning i sin marknadsföring 
via Facebook. Vi frågade alla respondenter om sättet de uttrycker sig på skiljer sig åt från 
andra marknadskommunikationskanaler.  
 

Linn Davidsson, marknadsassistent för Horreds möbel säger: 

”Det är lite skillnad från våra annonser i tidningar där vi har ett mer formellt språk. På 
Facebook gör vi det mer personligt och roligt för att locka fler.” 
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Fredrik Schönemann säger:  

”Jag tror att man skjuter sig själv i foten om man pratar samma språk som man gör i 
traditionell marknadsföring eller ännu värre om man låter som en pressrelease på 
Facebook, då gör man nog bort sig. Vår approach är att vi vill ha en personlig touch på det 
vi gör och vi försöker göra så att det vi skriver ska vara åt det hållet också. Sen i vissa fall 
kommer man väl inte undan att det blir lite marknadsföringstouch på det man skriver men 
det handlar mycket om vad man skriver.” 

 
Även Maria Palm säger: 

 
”Budskapet på Facebook måste vara lite råare och lite roligare i tonen än i vår övriga 
marknadsföring som är mer seriös.” 

 
Konsulterna har skilda åsikter angående språket på Facebook. Niclas Strandh ser det som 
negativt att ha olika språk i olika kommunikationskanaler och tycker att formaliteter ska 
fortsätta på Facebook precis som i andra kanaler.  Kenneth Qfvarnström tycker att företagen 
ska betrakta alla sina anhängare på Facebook som sina personliga vänner. David Lerdell 
tycker att det ska synas att det är företaget som pratar, men han ser risker med att anställda 
blir för öppenhjärtliga och tycker att språket inte ska vara snackigt även om det ska vara 
personligt och trevligt.   
 
Vi frågade konsulterna om de tror att Facebook som kommunikationskanal kan påverka hur 
budskapet mottas av användarna. Niclas Strandh tror att budskapet blir mer trovärdigt när det 
kommer som ett tips från en kompis. Han säger att i övrigt kommer budskapet att mottas olika 
beroende på hur det är förpackat och att det förpackas på ett annat sätt på Facebook än t ex. en 
helsidesannons i tidningen. David Lerdell säger att han fortfarande känner en skeptisk 
inställning bland de äldre när det gäller Facebook, men tar upp bloggandet som exempel på 
hur det kan ändras över tiden. Vi frågade även om Facebook är ett bra sätt att nå den 
målgrupp de söker. Två av respondenterna använder sig av annonsering via Facebook och 
menar på att det är ett bra sätt att rikta sin marknadsföring till en specifik målgrupp.  
 

4.1.5. Hantering av innehåll 
 
På Facebook kan användarna öppet kommentera företaget på sidan. Vi frågade företagen vi 
intervjuat om hur de behandlar negativ kritik. Marie Börjesson säger: 

”Det har vi ännu inte fått, men bland det sämsta man kan göra är att försöka gå i försvar. 
Vi gör mer vi kommer att se över det här och ta det till oss, vi tackar för din information. 
Liksom att bemöta det på ett sätt som är öppet. Oavsett vad det är för kritik så ska man 
försöka ta den konstruktivt och se till att man besvarar den konstruktivt.” 

 
Även Maria Palm säger: 

”Vet inte, har inte fått in några, men INR:s allmänna ställningstagande vid negativ 
feedback är att alltid ge kunden rätt och plåster på såren.” 

Vi frågar sedan hur de skulle reagera på direkt falska anklagelser. Marie Börjesson säger: 

”Jag skulle försöka besvara konstruktivt på Facebook och sedan kanske kontakta den 
medlemmen genom att skicka ett meddelande ”off-the-record” och försöka lösa problemet 
vid sidan om så att inte alla ser det. Men i vissa fall kan det vara bra att alla ser det, då de 
kan ställa sig frågan ”hur löser de det här nu då?”. Det blir lite från fall till fall.” 
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Fredrik Schönemann säger:  
 

”Har inte fått några kommentarer av den arten, men det kommer sannolikt komma. Jag 
tror att om tillfället uppstår så svarar jag eller mina kollegor nog inte direkt på det utan 
kontaktar först vår PR-avdelning och PR-byrå och ber om lite professionell hjälp. Det har 
tidigare hänt på Microsoftbloggar att det varit negativa kommentarer, men tänker man till 
lite grann så kan man ofta vända runt det till något positivt istället för det har jag i alla fall 
sett med lite smarta och enkla medel.” 

 
Niclas Strandh säger att det gäller att förstå om det är någon som är ute efter att provocera 
eller om det faktiskt är någon som är missnöjd med produkten. Han säger dock att även om 
det är en provokatör som skriver bör företaget svara eftersom det finns en stor publik som inte 
syns men fortfarande läser vad som skrivs. David Lerdell säger att han inte tycker att företag 
ska bli allt för nervösa över negativa kommentarer. Han tycker inte alltid att företagen måste 
agera utan att de kan låta enstaka meddelanden passera. Samtidigt tipsar han om att fylla på 
med ny information för att ”putta ner” meddelandet.  
 
Vi frågade sedan hur de upplevde word of mouth via Facebook och om positiv och negativ 
word of mouth hade samma genomslagskraft bland deras kunder. I och med att de flesta inte 
hade upplevt negativa kommentarer ännu hade de svårt att svara. De upplevde däremot att de 
fått många positiva kommentarer. Stefan Backlund, Online Marketing Manager på Phillips 
AB säger:  

 
”Jag tycker att båda är positiva. En positiv kommentar stärker varumärket men en negativ 
kommentar gör det också pga. att vi tar action på den kommentaren som kommit in och så 
svarar vi som ett företag och vi tror att det är väldigt positivt i konsumenternas ögon. Vårt 
engagemang passar väldigt bra in på Facebook för att vi försöker alltid att vara 
transparenta och lyssnande.” 

 
David Lerdell säger:  

 
”Jag skulle vilja säga att negativa kommentarer är bättre än positiva kommentarer. De 
negativa kommentarerna initieras av personer som har något att tillföra, något som man 
vill ändra eller någon synpunkt man vill föra fram. En positiv människa tycker jag liksom 
är nöjd och glad. Du får knappast en bra dynamik i konversationen med en positiv 
människa. Sen är det givetvis jättekul att han är nöjd, men du kan inte använda enbart en 
nöjd person till produktutveckling.” 

 
Vi valde att inte fråga vidare om hur de använder informationen för produktutveckling då 
detta arbete endast behandlar hur företagen kommunicerar med marknaden via Facebook.  
 

4.1.6. Kostnad och mätning av resultat 
 

Vi frågade företagen om de tycker att Facebook är ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera 
med sina kunder. Alla upplever att det är kostnadseffektivt. Fredrik Schönemann säger:  

”Tiden är en faktor. Sen har vi byggt några egna grejer och det kostar ju 
utvecklingspengar, men jag tycker fortfarande att det är kostnadseffektivt att jobba med 
Facebook.” 
 

Vi frågar respondenterna om de har några sätt att mäta resultatet av marknadsföring via 
Facebook. De flesta svarar att de inte har något sätt att mäta resultatet av just Facebook. De 
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har alla som mål att skaffa många anhängare. Niclas Strandh tycker att företagen ska fråga sig 
själva om antalet anhängare verkligen är det viktiga eller om kvaliteten på anhängarna är 
viktigare. Han menar på att det går att mäta interaktionen i form av hur många som skriver, 
vad de skriver och hur de interagerar med det som företagen skriver. Även Kenneth 
Qfvarnström säger att kvaliteten på anhängarna kan mätas. Han beskriver att den kan mätas i 
”Return of Involvement” som innebär att företaget mäter kvaliteten på dialogen med kunderna 
och hur mycket det tillför företaget.  
 
INR och Microsoft mäter även klickfrekvens på annonsering de gör via Facebook. Fredrik 
Schönemann beskriver att det i slutänden handlar om säljresultat och kundnöjdhet. David 
Lerdell säger att många konsulter har varit väldigt entusiastiska med att råda företag till att 
kasta sig ut på Facebook och andra sociala medier, men varit sämre på att utvärdera resultaten 
vilket han själv tycker är väldigt viktigt. Han säger också att han tror att det är bra att ha 
många anhängare ur konsumentproduktperspektivet. För mer exklusiva tillverkande företag är 
det däremot viktigare vilka anhängarna är för att marknadsföra sig till rätt grupp. Han påpekar 
dock att det sällan är fel med många anhängare eftersom företag oftast vill växa. Kenneth 
Qfvarnström säger: 

 
”Man ska ändå komma ihåg att det kan kosta otroligt mycket pengar om man agerar fel på 
de här plattformarna så kan ditt varumärke sänkas rejält bara över en helg. Det finns i 
dagsläget jättestora möjligheter, men också lika stora risker.” 

 

4.1.7. Respons på kommunikationen via Facebook 
 
Vi frågade respondenterna om hur de upplever responsen från kunder på Facebook. De flesta 
upplever att de är inne i ett sådant tidigt skede att de tycker det är svårt att svara. Stefan 
Backlund tycker att responsen har varit överraskande bra, men framhåller också att de 
föredrar en kvalitativ framför en kvantitativ respons.  
 
Vi observerade företagens sidor och grupper på Facebook för att se om de hade lyckats samla 
ihop många anhängare. Utefter observationerna gjorde vi en tabell som redogörs nedan: 
 
 

Företagets namn Verksam på Facebook Antal anhängare 
INR Sverige AB sedan mars 2010 105 
Horreds Möbel AB sedan januari 2010 77 
Oscar Jacobson AB sedan december 2009 390 
Microsoft SMB sedan januari 2010 994 
Philips Sonicare AB sedan juli 2009 263 

 
Tabell 1. Antalet anhängare företagen vi intervjuat har på Facebook (2010-05-27) 

 
Vi kan se att de flesta inte har lyckats samla ihop många anhängare ännu och det beror till stor 
del på att de flesta av företagen inte har funnits tillgängliga på Facebook någon längre tid. 
Kvaliteten på anhängarna har varit svårbedömd, det framgår dock tydligt genom observation 
att de som har varit mest aktiva med att generera innehåll är företagen själva.  
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel kopplar vi samman de teorier som används i den teoretiska referensramen med 
det bearbetade materialet från den empiriska studien. 

 
 
Detta kapitel i studien ger oss utrymme att göra egna analyser genom att binda samman den 
teoretiska referensramen med empirin och sedan beskriva samband som konstateras och 
skillnader som ifrågasätts. Varje stycke från den teoretiska referensramen, som hör till kapitlet 
marknadskommunikation, har fått ett eget stycke i analysen där vi presenterar dessa samband 
och skillnader om hur de fungerar på Facebook. I detta kapitel finns därför stycken som 
handlar om marknadskommunikationsprocessen, relationsmarknadsföring, användning av 
marknadskommunikationsmixen, integrerad marknadskommunikation, pull- och pushstrategi 
samt word of mouth och viral spridning.  
 

5.1. Marknadskommunikationsprocessen via Facebook 
 
Den största skillnaden mellan sociala medier som Facebook och mer traditionella 
marknadsföringskanaler är att den är interaktiv och att användarna kan vara med och påverka 
innehållet. Detta gör att marknadskommunikationsprocessen ser annorlunda ut med Facebook 
som kanal mot hur processen ser ut i traditionella marknadsföringskanaler.   
 
Avsändare 
 
Vid implementering av Facebook som marknadskommunikationskanal bjuder företagen även 
in användarna till att påverka innehållet. Det betyder att företagen förlorar en del av 
kontrollen vid sändning av meddelanden. Alla som bidrar till innehållet på Facebooksidan kan 
egentligen betraktas som avsändare även om innehållet styrs av företaget som kontrollerar 
sidan. Silverman (2001) beskriver hur word of mouth kommer från en självständig källa och 
att självständigheten kan göra att budskapet blir mer trovärdigt. Niclas Strandh säger att 
meddelandet blir mer trovärdigt om det kommer från t ex. en kompis. Safko & Brake (2009) 
beskriver hur sociala communities bygger upp tillit och skapar påverkan bland människor.  
 
Budskap 
 
Budskapet kan i sociala medier förpackas på många olika sätt. Det finns många olika typer av 
applikationer som gör det möjligt att skapa budskap i text, ljud, bild eller video, samt 
interaktiva spel och tävlingar. Detta innebär att Facebook en väldigt flexibel kanal. 
Meddelanden som företag skickar ut granskas av användarna och kan sedan också 
kommenteras öppet. Detta gör att användarna även påverkar varandra genom informationen 
som delas på den aktuella Facebooksidan. När meddelandet sänds bör företagen förvänta sig 
att det kommenteras av användarna. De företag som vi har undersökt har formulerat 
budskapen på ett personligare sätt än vid andra typer av kanaler. Bland de konsulter vi har 
intervjuat finns skilda meningar angående vilken typ av språk företagen bör använda på 
Facebook. De flesta tycker att språket på Facebook ska vara mer personligt. Genom dialoger 
med kunder kan även observerande användare få en erfarenhet av företaget och hur de 
behandlar sina kunder. Enligt Grönroos (2008) kommunikationscirkel kan detta bidra till 
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word of mouth och förändra förväntningarna på företaget. Stefan Backlund beskriver hur de 
negativa kommentarerna kan användas för att generera något positivt för företaget genom att 
visa sig transparant och lyssnande. Detta i sig kan vara ett budskap som företaget vill 
förmedla till sina kunder.  
 
Kanal 
 
Facebook är en kanal där det går att förmedla information till användare. Gummesson (2002) 
nämner att IT-teknik kan göra att allting går snabbare och enklare, men att mediet i sig kan 
påverka innehållet. David Lerdell beskriver hur han upplevt att det ibland kan finnas en 
skeptisk inställning till Facebook och framförallt bland den äldre publiken, men att sådant 
också har en tendens att ändras över tiden. Enligt Safko & Brake (2009) har de sociala 
medierna ökat förmågan i samhället att dela med sig av information. Evans (2008) säger 
också att utan sociala medier skulle människor som delar samma intressen inte ha möjlighet 
att nätverka på samma sätt i vad som kallas communities på Internet. När företag skapar en 
sida eller en grupp på Facebook innebär det att de öppnar upp ett forum för personer som är 
intresserade för varumärket, ett community för varumärket där kunder eller potentiella kunder 
kan dela med sig av information, kunskap och åsikter. Det blir en marknadsföringstillgång för 
företaget samtidigt som det ger företaget möjligheter att kommunicera direkt med sina 
anhängare. Anhängarna kan även diskutera med varandra vilket gör att företaget kan granska 
dessa diskussioner. Om företaget väljer att inte öppna upp ett eget community finns risk för 
att dessa diskussioner förs någon annanstans och antagligen på en plats där företaget inte har 
samma möjligheter att påverka innehållet i samma utsträckning.   
 
Mottagare 
 
Mottagarna av budskapet består främst av användare på Facebook som intresserat sig för 
varumärket. Czinkota & Ronkainen (2007) beskriver att mottagare i marknads-
kommunikationsprocessen avkodar det meddelande som avsändaren skickat. Vi har tidigare 
nämnt hur budskapet förändras på Facebook pga. att användarna påverkar innehållet. Detta 
kan göra att meddelandet inte avkodas på samma sätt som företaget avsett från början. 
Kommentarer kan ifrågasätta meddelandet på ett sätt som gör att det försvagar förtroendet för 
företaget. Genom funktioner på Facebook som ”gilla-knappen” som är ett sätt för användarna 
att rekommendera innehållet kan budskapet samtidigt förstärkas för att det visar på ett stöd 
bland andra användare. Dessa användare har oftast inte ett egenintresse för hur företaget 
marknadsförs och stärker förtroendet för företaget.  
 
Kommunikationsutfall och feedback 
 
På Facebook är kommunikationen interaktiv och därför kan företagen avgöra 
kommunikationsutfallet väldigt snabbt. Företagen behöver inte i samma utsträckning samla in 
feedback på budskapet, utan det är en naturlig del av Facebook som medium. Faran ligger 
som tidigare sagt i att informationen visas öppet och att observerande användare påverkas av 
kommunikationsutfallet, både de positiva och de negativa utfallen. Enligt Stefan Backlund är 
både positiva och negativa kommentarer positiva för företagen. En positiv kommentar är 
positiv genom att den helt enkelt stärker varumärket. En negativ kommentar kan också stärka 
varumärket om företaget vänder den till något positivt genom att t.ex. erbjuda bra service eller 
använda informationen för att utvecklas. David Lerdell menar att negativa kommentarer är 
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bättre än positiva kommentarer då de initieras av personer som har något att tillföra. En 
dynamisk konversation som kan tillföra något nytt till företaget kräver en negativ åsikt.  
 

Brus 
 
Czinkota & Ronkainen (2007) beskriver brus som externa faktorer som stör 
kommunikationen. Detta kan förekomma i alla delar av kommunikationsprocessen.  Enligt 
Brown & Hayes (2009) kan word of mouth som sprids via personer som inte influerar 
beskrivas som brus. Att fel användare kommenterar företaget på Facebook kan alltså ses som 
en form av brus. David Lerdell ser också risker med att de anställda blir för öppenhjärtliga när 
de konverserar. Detta kan också skapa en form av brus för att den anställda förmedlar 
meddelandet på ett sätt som inte representerar företaget korrekt. Hur språket är utformat kan 
också skapa brus i kommunikationen och om användare kommenterar innehållet på ett sätt 
som gör att budskapet uppfattas annorlunda än vad det hade gjort om det inte hade 
kommenterats. Niclas Strandh beskriver att budskapet kan mottas olika beroende på hur det är 
förpackat. Även om det finns ett antal olika sätt att förpacka budskap på Facebook är det ändå 
ett begränsat antal alternativ. Facebook som kanal kan också skapa brus. Som tidigare nämnt 
ser David Lerdell att det kan finnas en skeptisk inställning till Facebook och framförallt bland 
äldre personer. Kommunikationsutfall och feedback kan uppfattas fel av företaget om 
användarna som kommenterar innehållet gör det på ett sätt som inte representerar den 
allmänna uppfattningen.  Detta kan göra att företaget väljer att utforma sina meddelanden på 
fel sätt pga. den feedback de har tagit åt sig.  
 

5.2. Relationsmarknadsföring via Facebook 
 
Enligt Gummesson (2002) är relationsmarknadsföring en typ av marknadsföring som sätter 
relationer, nätverk och interaktion i centrum. Facebook är en plattform där människor samlas 
för att kommunicera med varandra vilket gör att Facebook en bra plattform för 
relationsmarknadsföring. Företagen vi undersökt ser Facebook som relationsskapande och 
konsulten Kenneth Qfvarnström ser stärkandet av befintliga relationer som det viktigaste. Han 
säger också att det är bra att mäta kvaliteten på anhängarna. Han beskriver en mätmetod som 
kallas ”Return of Involvement”. Denna metod innebär att företaget mäter hur mycket 
kunderna engagerar sig. Han säger att relationsbyggandet kan skapa ambassadörer för 
varumärket som kan fungera som säljresurs. Detta är precis vad Gummesson (2002) menar 
med relationsmarknadsföring då han också uttrycker att det riktar sig till individer eller 
grupper med gemensamma intressen som bildar minisamhällen eller subkulturer.  
 
Kotler & Keller (2009) menar att relationsmarknadsföring innebär att företaget måste lägga 
ner mycket tid på detta. Även konsulten Niclas Strandh beskriver vikten av att ha personal 
som har tid att lägga ner på Facebook om företaget väljer denna kanal. Företagen betalar inte 
för att marknadsföra sig via en grupp eller sida på Facebook, däremot kostar det för företaget i 
form av tid och personal. Att upprätthålla kontakt med användarna på Facebook och att svara 
på kommentarer kan ta väldigt mycket tid för ett företag. Att starta en grupp eller sida utan att 
underhålla den kan skapa problem då innehållet bör ses över regelbundet. Maria Palm 
beskriver att det är viktigt att lägga upp information med jämna mellanrum.  
 
Gummesson (2002) menar att genom att förlänga kundrelationerna blir kostnaden för 
marknadsföringen lägre. Kenneth Qfvarnström säger att det kan kosta otroligt mycket pengar 
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för ett företag som agerar fel på en plattform som Facebook. En social plattform som 
Facebook kan beskrivas som en ny typ av tjänst som företaget tillhandahåller och ett utmärkt 
medium för att bedriva relationsmarknadsföring. Om företaget väljer att tillhandahålla 
tjänsten bör de alltså göra det på ett bra sätt för att inte sänka företagets varumärke.  
 

5.3. Användning av marknadskommunikationsmixen på Facebook 
 
Marknadskommunikationsmixen består enligt Kotler & Keller (2009) av åtta olika 
kommunikationsverktyg. Dessa verktyg kan i olika utsträckning användas på Facebook. För 
att få en övergripande bild av de olika verktygen väljer vi först att analysera varje verktyg var 
för sig för att sedan tydliggöra vilka delar av marknadskommunikationsmixen som går att 
använda på Facebook i den integrerade marknadskommunikationen. 
 
Säljfrämjande åtgärder  
 
Ett exempel på säljfrämjande åtgärder är tävlingar. De tre sakerna som kännetecknar 
kommunikationsverktyget är att det genererar uppmärksamhet och ger information till 
kunderna, att de är incitament för kunderna att bli intresserade och att de bjuder in kunderna 
till att engagera sig. Enligt vår observation av Facebook kan företag skapa tävlingar via 
applikationer. Tre respondenter svarade att deras företag tidigare har genomfört tävlingar på 
Facebook. Det bevisar att säljfrämjande åtgärder är ett kommunikationsverktyg som finns 
tillgängligt via Facebook. Facebook är en plattform som bedrivs via Internet, vilket gör att det 
för fysiska former av säljfrämjande åtgärder som t.ex. kuponger måste hittas substitut.  
 
Reklam 
 
De fyra sakerna som kännetecknar kommunikationsverktyget reklam är att det är ett allmänt 
kommunikationssätt som visar ett standardiserat erbjudande, att det ger säljaren möjlighet att 
upprepa sitt budskap, att det finns möjlighet till dramatisering och att det är en monolog. 
Genom att göra en observation av Facebook har vi sett att det går att marknadsföra sig genom 
betalannonsering på Facebook. Två av respondenterna har använt sig av det och det bevisar 
att kommunikationsverktyget reklam finns tillgängligt på Facebook. På Facebook kan 
målgruppen preciseras väldigt tydligt efter olika kategorier som t.ex. kön, ålder och 
arbetsplats. 
 
Personlig försäljning 
 
Det tredje kommunikationsverktyget är personlig försäljning. De tre sakerna som 
kännetecknar kommunikationsverktyget är att det är en interaktiv relation, att det är 
relationsbyggande och att det ger stor möjlighet till respons. Personlig försäljning är ett 
kommunikationsverktyg som inte finns tillgängligt på Facebook. Samtliga tre kännetecken för 
personlig försäljning går dock att utföra på Facebook. Det stärks av att samtliga respondenter 
är eniga om att det är en bra kanal för att stärka relationer. Den personliga försäljningen 
saknas som sagt, men på Facebook erbjuds istället en personlig framtoning och ett personligt 
språk som kan ses som en likhet. 
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Publicitet och PR 
 
Publicitet och PR kännetecknas av att ha en hög trovärdighet, att motstånd saknas och att 
möjlighet till dramatisering finns i detta kommunikationsverktyg. Publicitet och PR är ett 
kommunikationsverktyg som inte finns tillgängligt på Facebook. Däremot finns det exempel 
på företag som genererat PR på grund av sociala medier. Bland annat tar Kenneth 
Qfvarnström upp ett exempel angående Domino’s Pizza. Detta var ett skräckexempel, men 
det finns även exempel på företag som lyckats generera positiv PR.  
 
 
Direkt och interaktiv marknadsföring 
 
Direkt och interaktiv marknadsföring har tre kännetecken. Dessa är att de är anpassade till att 
tilltala just en utvald person, att det är uppdaterat och snabbt kan levereras till kund och att det 
är interaktivt. Genom att göra en observation av Facebook har vi sett att direkt och interaktiv 
marknadsföring är kommunikationsverktyg som finns tillgängliga på Facebook. Företagen 
sänder ut information till sina anhängare som anhängarna har möjlighet att kommentera. 
Fredrik Schönemann säger att en stor fördel är att marknadsföring via Facebook kan bli till en 
dialog istället för en monolog som det är i traditionella medier. Direkt marknadsföring 
fungerar väldigt bra på Facebook eftersom intresserade och potentiella kunder blir anhängare 
av din grupp vilket innebär att budskapen som sänds ut i exempelvis loggen ses av just de 
personerna. 
 
Evenemang och upplevelser 
 
Nästa kommunikationsverktyg är evenemang och upplevelser. De tre sakerna som 
kännetecknar kommunikationsverktyget är att det finns en relevans för kunderna, att det 
involverar dem och att det är ett indirekt sätt att sälja. Evenemang och upplevelser är ett 
kommunikationsverktyg som inte finns tillgängligt på Facebook. Det finns inte evenemang 
och upplevelser, men företag kan däremot använda Facebook till att bjuda in personer till 
olika evenemang och upplevelser som t.ex. mässor. Det kan därför ses som ett hjälpmedel för 
denna typ av verktyg. 
 
Word of mouth marknadsföring 
 
Kotler & Keller (2009) beskriver att word of mouth kännetecknas av att 
kommunikationsverktyget är tillförlitligt, personligt och att det oftast används när kunderna är 
intresserade av att få reda på någonting om en produkt. Enligt vår observation av Facebook 
kan användare dela och länka information. Det innebär att de kan sprida information vidare 
till sina vänner. Det betyder att word of mouth marknadsföring är ett kommunikationsverktyg 
som finns tillgängligt på Facebook.  Word of mouth analyseras vidare i avsnitt 5.6. 
 

5.4. Integrerad marknadskommunikation med Facebook 
 
Enligt Kotler & Keller (2009) brukar verktygen i marknadskommunikationsmixen användas i 
kombination med varandra och skapar då en integrerad marknadsföringskommunikation. De 
olika kommunikationsverktygen ska då stämma överens för att kunna samverka med 
varandra. Mangold & Faulds (2009) menar att sociala medier har förändrat 
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marknadskommunikationsmixen. De beskriver sociala medier som en korsning av de olika 
kommunikationsverktygen. I vår studie ser vi att flera kommunikationsverktyg finns på 
Facebook. De som främst finns tillgängliga är säljfrämjande åtgärder, reklam, direkt och 
interaktiv marknadsföring, samt word of mouth marknadsföring. Om Facebook på något sätt 
kan ha ersatt någon typ kanal är det kanaler där dessa verktyg går att använda.  
 
Respondenterna ser Facebook som ett komplement till deras övriga marknadsföringsstrategi. 
Niclas Strandh säger att pga. sociala medier måste företagen börja strukturera sin 
marknadskommunikationsmix på ett nytt sätt och att Facebook bland annat har gjort det 
enklare för företagen att skapa communities för sitt varumärke. Kenneth Qfvarnström säger 
att Facebook bör användas för att locka kunder till den ordinarie webbplatsen och att genom 
att använda flera olika typer av sociala medier kan det skapas synergieffekter. Hur Facebook 
ska användas som komplement respektive substitut finns det ingen enkel guide för utan det 
gäller för varje företag att utveckla sin egen marknadskommunikationsmix och optimera den. 
Facebook är fortfarande ett nytt fenomen inom marknadsföring och har därför inte hunnit ta 
över någon annan typ av marknadsföring. Facebook som kanal har vissa unika egenskaper 
som t.ex. skapandet av communities som ger möjlighet till dialog med användarna på ett nytt 
sätt. Det ger alltså företaget en ny valmöjlighet.  
 

5.5. Pull- och push-strategi på Facebook 
 
Kotler (2009) säger att de val som görs om vilka kommunikationsverktyg som används till ett 
företags marknadskommunikation leder till en betoning på antingen pull- eller push-strategi. 
Kotler (2009) säger att en pull-strategi innehåller framförallt kommunikationsverktyget 
reklam och används för att dra till sig kunder. En push-strategi innehåller framförallt 
kommunikationsverktyget personlig försäljning och används för att få ut produkten till 
kunderna. Chaffey (2009) beskriver push- och pull-media på ett annorlunda sätt än Kotler 
(2009). Enligt honom är traditionell reklam en push-strategi medan en pull-strategi syftar till 
information på t.ex. Internet som kunder söker upp själva.  
 
På Facebook finns det både möjlighet för användarna att söka upp information samtidigt som 
företagen gör sitt bästa för att så många som möjligt ska bli informerade. Detta gör att 
Facebook både är ett push- och pull-media. Användarna har möjlighet att söka upp 
information genom att gå in på ett företags Facebooksida. Användaren har också möjlighet att 
bli anhängare. När de blivit anhängare till ett företag har företaget möjlighet att skicka ut 
information direkt till användaren. Detta ser vi som en form av push-strategi då företaget 
söker sig ut till användarna för att tillhandahålla information. Enligt Kenneth Qfvarnström är 
det pull-strategi som gäller om ett företag vill lyckas på Facebook. Han säger att det inte går 
att skrika, pusha och trycka ut en massa reklam till kunder på Facebook. Det som kan hända 
om företaget skickar ut för mycket information till sina anhängare är att de går ur gruppen 
eller sidan om de anser att de inte har nytta av informationen. 
 

5.6. Word of mouth och viral spridning via Facebook 
 
Word of mouth har enligt Kotler & Keller (2009) sedan länge kunnat användas både på och 
utanför Internet, men i och med sociala medier har det fått ett större genombrott pga. att 
människor inte längre behöver samlas på en fysisk plats för att ta del av information. 
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Objektivitet och självständighet leder till att tillförlitligheten ökar. Detta beror enligt 
Silverman på att informationen kommer från någon ur deras egna sociala nätverk. Det är det 
som är den största skillnaden gentemot traditionell marknadsföring där det finns ett 
egenintresse från marknadsföraren som innebär att konsumenten inte känner samma tillit. 
Niclas Strandh stödjer detta argument. Facebook är alltså en utmärkt marknadsföringskanal 
för word of mouth och viral marknadsföring. När användarna bidrar till att skapa innehållet 
ses informationen som mer trovärdig och det innebär att befintliga kunder kan hjälpa till att 
generera nya kunder.  
 
Enligt observationen ger Facebook goda möjligheter för användarna att dela med sig av 
information till varandra. Det är väldigt viktigt att se till att rätt saker sägs på de sociala 
medierna. Ett budskap kan spridas viralt väldigt fort via Facebook, det är samtliga 
respondenter överens om. Enligt Silverman (2001) kan det nämligen slå negativt mot företag 
då folk tenderar att sprida negativa erfarenheter mer än positiva erfarenheter. Fredrik 
Schönemann säger att de negativa kommentarerna är något som går att vända till företagets 
fördel. Silverman (2001) säger att genom att vända en missnöjd kund till att istället bli en nöjd 
kund genererar mer positiv word of mouth än vad en kund som är nöjd redan från början gör. 
Det innebär att negativa kommentarer inte behöver vara negativa för företaget. Huruvida 
Silvermans teori om att negativa erfarenheter sprids mer än vad positiva erfarenheter gör kan 
ifrågasättas då samtliga våra respondenter sagt sig ha fått mycket mer positiv än negativ 
kritik, vilket troligtvis innebär att deras word of mouth och virala spridning berört mer 
positiva än negativa erfarenheter.  
 
Enligt Wilson (2000) fungerar word of mouth och viral marknadsföring väldigt bra på sociala 
nätverkscommunities. Enligt Evans (2008) kan sociala medier göra att företagen kan påverka 
övervägningsfasen i köpprocessen genom att möjliggöra konversationer konsumenter 
emellan. Facebook ger företagen möjlighet att skapa en community för varumärket där 
anhängarna också kan kommunicera med varandra. Det betyder att Facebook är en plattform 
som möjliggör konversationer kunder emellan. På Facebook kan anhängarna ge sina åsikter 
och har därför möjlighet att påverka andra kunder i sina köpbeslut.  
 
Cruz & Fill (2008) säger att en stor fördel med viral marknadsföring jämfört med 
marknadsföring i traditionella media är att kostnaderna är relativt låga, men de nämner inte att 
det kan vara svårt att få till en sådan process. Några av företagen har använt sig av tävlingar 
som strategi för att försöka sprida sitt varumärke viralt. Respondenterna säger att det är viktigt 
med humor för att en viral kampanj ska fungera effektivt. Vi tycker inte att kostnaderna kan 
bedömas generellt eftersom det är väldigt beroende på hur den här typen av marknadsföring 
genomförs.  
 
Problemet med word of mouth och viral marknadsföring är enligt Brown & Hayes (2009) att 
kunna kontrollera hur ett budskap sprids. När ett företag marknadsför sin produkt är syftet i 
första hand att nå ut till sin målgrupp. Att sprida sitt budskap överallt anser de vara ett 
traditionellt sätt att se på marknadsföring. De menar att om fel personer sprider 
marknadsföringen kan det jämföras med brus i marknadskommunikationsprocessen. David 
Lerdell säger att det ur konsumentproduktperspektivet är bra att ha många anhängare. För mer 
exklusiva tillverkningsföretag är det däremot viktigare med vilka som är anhängare för att 
diskussioner ska ske inom rätt grupp. Han påpekar dock att det sällan är fel med många 
anhängare eftersom företag oftast hoppas på att det i längden ska växa sig stort. Det finns 
alltså spridda åsikter angående anhängare på Facebook. Det finns argument för att både 
antalet anhängare och kvaliteten på anhängarna kan påverka uppfattningen om varumärket.  
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6. SLUTSATS 
 

I detta kapitel redogör vi vad vi har kommit fram till i studien. Den innehåller våra slutsatser 
angående Facebook som marknadskommunikationskanal, en slutdiskussion där vi diskuterar 
arbetets gång, samt förslag till framtida forskning. 

 

6.1. Facebook som marknadskommunikationskanal 
I slutsatsen av denna studie vill vi beskriva hur Facebook är som marknads-
kommunikationskanal enligt samma upplägg som analysen har. Det innebär att 
marknadskommunikationsprocessen och relationsmarknadsföring får varsitt stycke i 
slutsatsen. Sedan följer ett stycke om marknadskommunikationsmixen där även integrerad 
marknadskommunikation och pull- och push-strategier ingår. Det följs sedan med att våra 
slutsatser om word of mouth och viral marknadsföring presenteras i ett gemensamt stycke. 
Detta avslutas sedan med att vi för en slutdiskussion kring hur vi lyckats med respektive 
kapitel av studien samt ett stycke om förslag till vidare forskning.  
 

6.1.1. Marknadskommunikationsprocessen 
 
Skillnader i marknadskommunikationsprocessen på Facebook i jämförelse med traditionella 
marknadsföringskanaler beror främst på att Facebook är ett interaktivt medium vilket gör att 
alla delar av marknadskommunikationsprocessen påverkas. Användarna är med och skapar 
innehållet på Facebook. Delaktigheten bland användarna kan därför användas till att skapa 
förtroende för företaget, men det finns samtidigt en risk för att användarnas kommentarer 
leder till minskat förtroende för företaget. Kommentarerna från användarna kan också 
förändra meddelandet som företaget vill sända. Detta kan göra det svårare för företagen att 
veta hur de ska koda meddelandet. 
 
Facebook som kanal öppnar upp möjligheter till att skapa en community där företaget kan 
granska och påverka innehållet i stor utsträckning. Om inte företaget öppnar upp en egen 
community finns en stor risk att konversationerna ändå tar plats någon annanstans där 
företaget inte har möjlighet att påverka i samma utsträckning.  Användarna har möjlighet att 
kommentera innehållet på Facebook. Detta gör att meddelandet kan påverkas pga. 
kommentarerna och att mottagarna då kommer tolka meddelandet annorlunda än vad företaget 
tänkt från början. Samtidigt behöver inte feedback på kommunikationen samlas in i samma 
utsträckning utan det är en naturlig del av Facebook som marknadskommunikationskanal pga. 
att användarna har möjlighet att interagera. Risken med att endast samla in feedback från 
kunder som kommenterar kan vara om det inte ger en rättvis bild över vad majoriteten av 
användarna tycker. 
 

6.1.2. Relationsmarknadsföring 
 
Facebook är en bra plattform för att bedriva relationsmarknadsföring, men det är viktigt att 
genomföra marknadsföringen på rätt sätt. Det måste finnas tillräckligt med resurser då denna 
typ av marknadsföring förutsätter att det finns personal och tid för att genomföra det riktigt. 
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En god relation till kunder kan skapa ambassadörer för varumärket som i sin tur kan fungera 
som en säljresurs. Om relationerna hanteras fel kan det kosta mycket pengar för ett företag då 
konversationer sker öppet inför andra användare. Relationsmarknadsföring via Facebook kan 
därför ses som både en möjlighet och en risk beroende på hur relationen med kunderna 
behandlas. 
 

6.1.3. Marknadskommunikationsmixen 
 
I vår studie ser vi att flera kommunikationsverktyg finns på Facebook. De som främst finns 
tillgängliga är säljfrämjande åtgärder, reklam, direkt och interaktiv marknadsföring, samt 
word of mouth marknadsföring. Facebook kan dessutom användas som hjälpmedel för att 
informera om evenemang och upplevelser, samt ge möjlighet till generering av PR. Personlig 
försäljning finns inte tillgängligt genom Facebook, däremot går det att utföra de kännetecken 
Kotler (2009) anger som kännetecken för personlig försäljning. Facebook bör dock inte ses 
som ett substitut till andra kanaler utan snarare ett komplement. Facebook skapar också en 
unik möjlighet för företag att bygga upp ett community kring sitt varumärke. Facebook är en 
kanal som tillåter både pull- och push-strategi eftersom användarna både kan söka upp 
informationen själva och om användarna väljer att bli anhängare till företaget har företaget 
möjlighet att pusha ut information till användarna. Företag bör däremot vara försiktiga med 
att använda push-strategi då anhängare kan avsluta sitt medlemskap om de anser att de inte 
har nytta av informationen.   
 

6.1.4. Word of mouth och viral marknadsföring 
 
Facebook fungerar bra som plattform för word of mouth och viral marknadsföring. 
Budskapen sprids snabbt via Facebook och det har skapats bra möjligheter för användarna att 
dela med sig av information. När marknadsföring genomförs genom word of mouth innebär 
det att informationen blir mer trovärdig för kunden eftersom användarna är med och skapar 
innehållet. Detta kan göra att befintliga kunder genererar nya kunder. Det finns risk för 
negativa kommentarer på Facebook som kan skada varumärket. Däremot behöver inte 
negativa kommentarer vara negativa för företaget utan de kan istället vändas till något 
positivt. Anhängarna på Facebook påverkar uppfattningen av varumärket, både antalet 
anhängare och kvaliteten på anhängarna.  
 

6.2. Slutdiskussion 
 
Att studera sociala medier och Facebook har varit väldigt givande, inte minst med tanke på 
hur aktuellt det har blivit inom marknadsföring. I denna studie har vi valt att beskriva vad det 
finns för fördelar respektive nackdelar med Facebook som marknadskommunikationskanal ur 
ett företags perspektiv. Därför har vi valt att intervjua personer som har erfarenhet av att 
arbeta med detta. Tidsbegränsningar har gjort att vi inte har kunnat intervjua så många 
personer. För att stärka validiteten i studien har vi därför valt att även intervjua ett antal 
konsulter som arbetar inom området. Det var också svårt att veta vilka företag vi skulle ta 
kontakt med. Det slutade med att vi hittade ett antal vars enda gemensamma nämnare är att de 
är tillverkande företag. Vi valde däremot att inte avgränsa studien till tillverkande företag då 
vi ansåg att de teorier vi utgår från i arbetet går att tillämpa även på serviceföretag.  
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Facebook har avböjt att ställa upp och användarnas åsikter har vi valt att inte ta med då vi 
studerat Facebook som marknadskommunikationskanal ur ett företagsperspektiv. Ur ett 
kundperspektiv hade vi kunnat få svar på hur kunderna upplever företag som befinner sig på 
Facebook och vad de anser sig själva ha för nytta av att kunna hitta företagen där. 
Kundperspektivet hade också skapat bättre förutsättningar för att undersöka hur Facebooks 
varumärke påverkar företagens varumärke.  
 
Inom området sociala medier finns det mycket information att hämta. Det har däremot varit 
svårare att hitta information från pålitliga källor. Det skrivs väldigt mycket om detta ämne på 
bloggar och det finns flera webbsidor som ingående förklarar hur dessa medier kan användas i 
marknadsföringssyfte vilket gör det enkelt att utbilda sig själv inom området. Att hitta 
information i böcker och artiklar som är användbara som källor har däremot varit svårare. De 
teorier vi har valt att utgå från är väldigt traditionella inom området marknadskommunikation. 
Det är tydligt att det finns skillnader i hur dessa teorier kan tillämpas på sociala medier i 
jämförelse med de traditionella marknadskommunikationskanalerna som teorierna från början 
är skapta utifrån. Vi ser t.ex. att det går att utveckla nya modeller för marknads-
kommunikationsprocessen för olika sociala medier. 
 

6.3. Förslag till vidare forskning 
 
Sociala medier är ett relativt outforskat område när det gäller dess användning som 
marknadsföringskanal. Det var bland annat därför vi valde att göra en studie om Facebook, 
men det finns fortfarande mängder av outforskade och spännande områden inom sociala 
medier att forska i. Vi valde att fördjupa oss inom det, i nuläget, största sociala mediet 
Facebook. Det finns dock en uppsjö av olika sociala medier att välja på när det gäller vidare 
forskning. Twitter och YouTube är två stora som vi kan rekommendera eftersom vi under 
arbetets gång märkt att många företag använder sig av dem. I vår studie har vi fått belägg för 
att olika sociala medier kan hjälpa varandra och skapa synergieffekter. Att utforska 
sambanden mellan vilka sociala medier som bäst kompletterar varandra och hur de hjälper 
varandra är intressant. Marknadsföring via Facebook är idag ett ungt fenomen. Det innebär att 
det finns en brist på strategier och modeller som företag kan anpassa till sina individuellt 
uppsatta mål. Därför kan vi rekommendera en ren fortsättning på vår studie men med mer 
fokus på att hitta strategier. Slutligen kan vi rekommendera studera Facebook ur användarnas 
perspektiv då det är något som vi inte tagit hänsyn till i vår studie. I den studien kan frågor 
som vad kunderna har för behov och hur de använder sig av företags produkter tas upp för att 
på så sätt ge en bra bild över hur företag ska ta vara på feedback som användare och kunder 
har.  
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8. BILAGOR 
 

8.1. Intervjuguide för företag 
 
1. Vilka risker ser ni i att marknadsföra er via Facebook? 
2. Vilka möjligheter ser ni i att marknadsföra er via Facebook? 
3. Vilka är era främsta sätt att marknadsföra er på utöver Facebook?  
4. Vilka tekniska funktioner som finns tillgängliga använder ni er av vid marknadsföring på 

er Facebooksida? 
5. Betalannonserar ni också på Facebook?  

Om ja på fråga 5, till vilka målgrupper? 
6. Sänder ni ut information direkt till era medlemmar/fans? 

Om ja på fråga 6, vilken typ av information sänder ni ut isf? 
Om ja på fråga 6, vad vill ni uppnå med informationen ni sänder ut? 

7. Finns ni tillgängliga på andra sociala medier på Internet? 
8. Har Facebook ersatt annan typ av marknadsföring ni använt er av förut?  
9. Upplever ni att Facebook som kommunikationskanal på något sätt kan vara ett dåligt sätt 

att förmedla budskap på? 
10. På vilka sätt är Facebook ett bra kommunikationsverktyg för att förmedla budskap på? 
11. Riktar ni er till en speciell målgrupp när ni marknadsför er produkt på Facebook? 
12. Upplever ni att Facebook genererar mycket respons? 
13. Använder ni Facebook för att få feedback från kunder?  

Om ja på fråga 13, hur tar ni vara på den i så fall? 
14. Svarar ni på kommentarer ni får på Facebook? 
15. Hur reagerar ni på negativa kommentarer på Facebook? 
16. Hur reagerar ni på felaktiga anklagelser på Facebook? 
17. Upplever ni att den positiva och den negativa kritiken ni får på Facebook får samma 

genomslagskraft? 
18. Vill ni att ert budskap ska spridas så omfattande som möjligt? 

Om ja på fråga 18, vad gör ni för att ert budskap ska spridas så omfattande som möjligt? 
19. Upplever ni att budskap sprids snabbt tack vare Facebook? 
20. Bjuder ni in medlemmar till er sida eller grupp på Facebook eller hittar de dit själva? 
21. Har ni någon form av strategi för att kunder ska sprida budskap vidare genom Facebook 

till sina vänner? 
22. Har ni någon form av strategi för att försöka nå specifika personer som ni tror kommer 

påverka er målgrupp i större utsträckning än andra personer? 
23. Upplever ni att Facebook är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på? 
24. Har ni något sätt att mäta konkreta resultat av marknadsföring via Facebook? 
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8.2. Intervjuguide för konsulter 
 
1. Vad ser du för unika möjligheter med att marknadsföra sig via Facebook? 
2. Vad ser du för risker med marknadsföring via Facebook? 
3. Vad bör ett företag tänka på innan de börjar använda Facebook? 
4. Vad är Facebooks styrkor och svagheter för att stärka kundrelationer? 
5. Vad är Facebooks styrkor och svagheter för att hitta nya kunder? 
6. Vad tror du Facebook är mest lämpat för? Att nå nya kunder eller att vårda relationer till 

gamla kunder? 
7. Har Facebook ersatt någon annan form av marknadskommunikation? 
8. Företagen använder ofta Facebook som ett komplement till andra sätt att marknadsföra 

sig, vilka andra marknadsföringskanaler tror du Facebook fungerar som ett bra 
komplement till? 

9. Är Facebook ett bra verktyg för viral marknadsföring? 
10. Finns det några strategier för att ett budskap ska spridas viralt via Facebook och hur ser i 

så fall en sådan strategi ut?  
11. Finns det exempel på företag som lyckats med detta? 
12. Tror du att Facebook som medium påverkar hur budskapet mottas? 
13. Vi har observerat att företagen på Facebook använder sig av ett språk som är mer 

personligt utformat än i andra marknadsföringskanaler, vilken typ av fördelar respektive 
nackdelar kan det skapa för företaget? 

14. Hur bör ett företag hantera negativa kommentarer som visas på loggen? 
15. Hur bör ett företag reagera på direkt falska anklagelser som visas på loggen? 
16. Företagen har beskrivit att de inte fått så mycket negativa kommentarer på Facebook, vad 

tror du det beror på? 
17. Är Facebook en bra plattform för att samla in feedback från kunder och hur skulle en 

sådan insamling i så fall se ut? 
18. Är Facebook ett kostnadseffektivt sätt för företag att marknadsföra sig på? 
19. Är det något som kan tyda på att det inte är kostnadseffektivt? 
20. Finns det något sätt att mäta resultat av marknadsföring via Facebook?  
21. Tycker du att det är meningsfullt att mäta resultatet i antal anhängare? 

 
 

 


