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Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to give companies and organization's 
knowledge on how to create relevant content that interests their customers and how 
they can work with their marketing on Facebook. 
 
Method – Methods used in this study are a qualitative study including interviews 
with experts in the field of marketing in social media. Furthermore, a quantitative 
study was made through measuring the interaction on three business sites on 
Facebook. 
 
Findings – Findings show that it is important to focus on the purpose and goal for 
the marketing, and what it will result in. Furthermore, it is not a goal itself to have 
high engagement. Today, the Facebook users are more anonymous online than 
earlier, and it has become unusual for them to follow a business site. Creating content 
that invites the users to co-create and to meet outside social media results in high 
interaction among the followers in the quantitative study. Lastly, continuous 
presence is required along with a genuine interest towards the costumers, and that 
the company gives their customer's attention. 
 
Implications – The implication is therefore that users have become more used to 
that content is directed directly towards them with a high quality and relevance. The 
content is designed for a specific target group that reaches them at the right time to 
give them as relevant content as possible. 
 
Limitations – The study is limited to the social media Facebook and its users. 
Furthermore, the study is focused towards marketing on Facebook for business sites. 
 
Keywords – Social media marketing, Facebook for business, permission marketing, 
interruption marketing, social networking, two-way-communication 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ge företag och organisationer kunskaper i hur de skapar 
relevant innehåll som intresserar deras kunder och hur de ska arbeta med sin 
marknadsföring på Facebook. 
 
Metoder som används är en kvalitativ studie bestående av enskilda intervjuer 
med experter inom området för marknadsföring i sociala medier. Därtill har en 
kvantitativ studie genomförts för att mäta interaktionen på tre kommersiella 
Facebooksidor. 
 
Resultatet visar att det är viktigt att tänka efter vad som är målet och vilken 
utgång som marknadsföringen på Facebook kommer generera. Vidare är det inte 
ett ändamål i sig att få högt engagemang. Det krävs en kontinuerlig närvaro samt 
att företaget visar ett intresse och ger kunderna uppmärksamhet. Idag är 
användarna på Facebook mer anonyma än tidigare och det har blivit ovanligare 
att följa sidor. Att skapa innehåll som inbjuder till att samskapa och möjligheten 
att träffas utanför sociala medier visar på högt engagemang hos följarna i studiens 
kvantitativa undersökning. 
 
Implikationen är därför att användarna har blivit vana vid att innehållet riktas 
direkt till dem samt att det har hög kvalité och relevans. Innehåll utformas efter 
en specifik målgrupp som når dem vid rätt tidpunkt för att ge den ett så relevant 
innehåll som möjligt.  
 
Studien är begränsad till det sociala mediet Facebook och deras användare. 
Studien omfattar marknadsföring på Facebook via företagssidor. 
 
Nyckelord – Marknadsföring i sociala medier, Facebook för företag, permission 
marketing, Interruption marketing, social networking, two-way-communication,   
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1 Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts 
upp kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill 
beskrivs studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens 
disposition. 

1.1 Bakgrund 

Facebook rankas idag som det största globala nätverket med 1.04 miljoner aktiva 
användare varje månad (Facebook, 2016). För att lyckas med sin marknadsföring 
i sociala medier krävs att företagen skapar relevant och genuint innehåll till 
kundernas konversationer. Det handlar mer om att bli en uppskattad del av 
online upplevelsen än att skapa påträngande annonser (Kotler, Armstrong, 
Harris, & Piercy, 2013). Det är enkelt att få användare att gilla en sida men 
svårare att få dem att integrera med innehållet. Användarna har blivit mindre 
engagerade eftersom de blivit vana vid annonseringen (Kotler, Armstrong, Harris, 
& Piercy, 2013). Enligt en studie som gjordes 2011 av Ehrenberg-Bass Institutet 
(Creamer, 2012, 27 januari) visade att det var färre än 1% av de som gillat ett 
större varumärkes Facebooksida som kommer integrera med den. 
Facebook belönar de som har ett högt engagemang hos sina följare. Det har 
tidigare kallats för ”presumed relavency” där Facebooks algoritm väljer ut vad 
som visas i användarnas nyhetsflöde baserat på vad de och deras vänner har 
kommenterat och/eller gillat (Stratten, 2010). 
 
I sin eftersträvan att belöna högkvalitativt innehåll genomförde Facebook 2013 en 
undersökning bland sina följare för att ta reda på vilken typ av innehåll de vill se i 
sitt nyhetsflöde. Undersökningens resultat visade att användarna helst vill se 
inlägg publicerade från vänner samt att innehåll som är autentiskt och genuint 
uppskattas mest av användarna (Facebook, 2015, 21 april). Till sidadministratörer 
rekommenderade Facebook att de ska fokusera på att publicera innehåll som 
människor vill se i sina flöden. (Beck, 2015, 30 oktober). Vad exakt Facebook 
menar med det är däremot svårt att veta. 
 
Facebook har gjort flera uppdateringar av sin algoritm under de senaste åren för 
att användarna ska få fler uppdateringar från sina vänner framför nyheter 
publicerade av sidor. Uppdateringarna har gjort det svårare för inlägg publicerade 
av sidor att hamna i användarnas nyhetsflöden. Även om en sida har många 
följare är sannolikheten att följarna ska se det publicerade inläggen inte stor 
(Patel, u.å). Företag upplever att Facebooks algoritm som avgör vilka inlägg som 
visas i användarnas nyhetsflöden är orättvisa och belönar de företag som betalar 
för att få sina inlägg marknadsförda. Ett känt exempel på detta var när matappen 
eat24 valde att ta bort sin Facebooksida trots att de hade 70 000 följare (Gross, 
2014, 31 mars). Enligt en undersökning av 100 Facebooksidor sjönk antalet lästa 
inlägg av följarna från 12% under oktober 2013 till 6% i februari 2014 (Luckerson, 
2014, 22 mars). Det handlar inte längre om att få så många likes på sin sida som 
möjligt utan att engagera sina följare. 
 
November 2014 kom en uppdatering som innebar att sidor som publicerar inlägg 
som liknar annonser för mycket inte kommer att visas för lika många användare 
som tidigare. Vad Facebook själva vill är att de som har sidor ska betala annonser 
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samt publicera inlägg som människor finner meningsfulla (Beck, 2014, 14 
november). 
 
I april 2015 kom en uppdatering som innebar att inlägg publicerade av vänner 
kommer prioriteras högre än de publicerade av sidor. Förändringen innebär dock 
att de användare som integrerar med sidors innehåll kommer se den typen av 
inlägg. Den andra förändringen var att det inte kommer visas lika många av 
användarnas vänners inlägg när de kommenterat eller gillat en sida.  
 
Standardinställningen för att gilla en sida på Facebook innebär idag inte att de 
fans som följer sidan automatiskt ser det innehållet som sidan publicerat. Sedan 
juli 2015 kan användarna på Facebook själva ställa in vad de vill se först i sitt 
nyhetsflöde genom att hålla nere följarknappen och välja inställningen ”visa 
först”. Det är dock oklart hur många användare som är medvetna om denna 
inställningen samt att det går att ställa in vilken form av innehåll som de vill ha i 
sitt nyhetsflöde.  

1.2 Problembeskrivning 

Det finns två huvudorsaker till att räckvidden hos inlägg har minskat hos 
företagare på Facebook. Det första är konkurrensen. Det skapas mer innehåll på 
Facebook idag än tidigare vilket i sig bidrar till att användarna har mer att välja 
mellan. Det andra är uppdateringen av algoritm som beslutar om vad som är 
högkvalitativt innehåll och väljer ut vad som visas i varje enskild persons 
nyhetsflöde (Boland, 2014). 
 
För marknadsförare blir det allt svårare att bli en del av konsumenternas 
nyhetsflöden och räckvidden av inlägg från sidor har minskat sedan några år 
tillbaka (Beck, 2015, 13 oktober). Facebook gör ständigt nya uppdateringar av sin 
algoritm, de regler som bestämmer vilket innehåll som visas i användarnas 
nyhetsflöden. Enligt Facebook själva vill deras användare ha fler uppdateringar 
från sina vänner framför företagens annonsering (Facebook, 2015, 21 april). De 
säger även att de följare till företagssidor som integrerar med innehållet kommer 
se mer nyheter från den sidan. Därför är det viktigt att veta vilken form av inlägg 
som engagerar sina fans för att öka interaktionen på sidan.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivning framgår det att det blir allt svårare för sidor på att engagera 
sina konsumenter samt att räckvidden för inlägg blivit mindre de senaste åren 
(Beck, 2015, 30 oktober). Företag och organisationer behöver skapa ett intressant 
innehåll samt få sina konsumenter att integrera med det (Facebook, 2015, 21 
april). Som marknadsförare behövs kunskaper om hur de kan arbeta sin väg in i 
konsumenternas Facebook-flöden. Därmed är syftet med denna studie: 
 
Att ge företag och organisationer kunskaper i hur de skapar relevant innehåll som 
engagerar sina kunder och hur de ska arbeta med sin marknadsföring på 
Facebook. 
 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i 3 frågeställningar. 

1. Hur har Facebook förändringar av sin algoritm påverkat 

företags marknadsföring?  

2. Vad skapar högt engagemang hos användare till 

kommersiella sidor på Facebook? 
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3. Hur kommer framtidens marknadsföring se ut på Facebook? 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Omfånget av studien är begränsat till det sociala mediet Facebook och deras 
användare. Studien kommer granska tre stora internationella företag med 
svenska Facebooksidor. De tre företagen som kommer ingå i studien är: Coca-
cola, Starbucks och Disney. För att avgränsa studien så kommer endast de 
svenska alternativen till dessa företags Facebooksidor att undersökas. Studien 
omfattar den form av marknadsföring företag kan skapa på Facebook genom 
”företagssidor”. Grupper eller applikationer kommer inte ingå i studien. Studien 
omfattar inte någon granskning om annonseringsverktyget.  

1.5 Disposition 

Rapporten behandlar först metod och genomförande av studien. Vidare 
behandlas det teoretiska ramverket innehållande litteratur och teorier som 
används vid analysen av insamlad empiri. Därefter presenteras insamlad empiri 
från två valda metoder. Empirin analyseras därefter utefter tidigare angiven 
metodik. Slutligen behandlas diskussion och slutsatser. 
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2 Metod och genomförande 

Metod ett kommer innebära en kvantitativ metod med insamling av data från tre 
Facebooksidor där interaktionen och engagemangsfrekvensen mäts under 
perioden 27/4–13/6 2016. Metoden kommer ge svar på vilken form av inlägg som 
ger högt engagemang och användarnas reaktioner av olika former av inlägg. 
 
Metod två kommer bestå av intervjuer med tre experter inom området för 
marknadsföring i sociala medier. Intervjun kommer svara på frågeställningarna 
genom att analysera själva fenomenet kring engagemang för företagssidor och 
marknadsföring på Facebook. Metoden fördjupar också analysen av metod ett 
genom att bidra med mer djup till studien. 
 
Metod tre kommer innefatta en litteraturstudie inom ramen för klassisk 
marknadsföring samt marknadsföring på webben och sociala medier. 
Litteraturstudierna kommer varvas med insamlingen av empirin för att behålla 
ett öppet förhållningssätt. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att kunna besvara frågeställningarna kommer två undersökningar att 
genomföras. Metoderna kommer bestå av både kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Enligt Jacobsen (2002) är de bästa studierna oftast de som kombinerar 
olika överraskande utformningar på ett kreativt sätt. Studien kommer bestå av en 
kvantitativ metod som samlar in primärdata av den dagliga interaktionen på tre 
företagssidor under perioden 27/4–13/6 2016. Metoden kommer undersöka 
engagemangsfrekvensen för att besvara frågeställning 2; Vad som skapar 
engagemang hos följare till kommersiella företagssidor.  Därefter kommer en 
kvalitativ studie i form av enskilda intervjuer med experter inom området 
genomföras för att fördjupa studien samt besvara samtliga frågeställningar.   

2.2 Arbetsprocessen 

2.2.1 Interaktion och engagemangsfrekvens på Facebook 

En kvantitativ studie med primärdata har genomförts av tre utvalda företagssidor 
på Facebook. Interaktionen på Facebook undersöktes genom att dag för dag 
studera samt jämföra interaktionen av hur många som ”talar om” en sida i 
förhållande till hur många fans sidan har. Mätningen gjordes via Facebooks 
statistikverktyg ”x personer pratar om detta” för att se hur aktiva fans sidan har. 
 
Varje dag studien pågick samlades data in och dokumenteras i excelark samt 
genom att göra skärmbilder. Skärmbilderna ordnades i mappsystem så att det 
tydligt framgick vilken dag/tid/företag som bilden avser. Bilderna är ett bevis att 
falla tillbaka på ifall det skulle uppstå något fel vid insamlingen. 
Efter att insamlingen pågått under under perioden 27/4–13/6 2016 var det 
möjligt se vilka dagar som haft högre interaktion än andra. Det gick då att se vilka 
inlägg som gjorts under den tiden det varit hög interaktion. Inläggen 
kategoriserades för vidare bearbetning och vidare analys. Vid vidare analys kunde 
resultatet av insamlade data visa på upp och nedgångar i interaktionen. Det låg 
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som underlag för att kunna analysera vad som skett före och efter det inlägget 
med högst interaktion publicerats. 

2.2.2 Intervjuer 

Enligt Jacobsen (2002, s.163) bör en kvalitativ intervju som sker enskilt inte vara 
för ostrukturerad. Därför planerades intervjun ske med en intervjuguide med 
tema, fast ordningsföljd och med öppna frågor. Intervjun planerades att ske 
ansikte mot ansikte om möjligt men annars per mail. Intervjun planerades även 
att spelas in för att användas vid senare analys. Jacobsen (2002, s.161) menar 
även att öppna individuella intervjuer lämpar sig då målet är att få fram den 
enskilde individens tolkning av ett eller annat fenomen. Intervjuer med experter 
inom marknadsföring i sociala medier genomfördes med syftet att bringa mer 
djup i fenomenet om social marketing på Facebook. 
 
Kontakt via mail togs med Serneberg (2016) som ansvarar för Nordic Choice 
Hotells marknadsföring i sociala medier. Intervjun genomfördes i Göteborg 
under augusti 2016. Anteckningar samt ljudupptagning användes för att 
underlätta vidare analys. Intervjun genomfördes utefter en temagudie med öppna 
frågor och en bestämd ordningsföljd (se bilaga 1). Ordningen på ämnena gicks 
igenom inledningsvis och respondenten tillfrågades om ville vara anonym men 
det behövde hon inte vara. Då samtalet kom in på något extra intressant 
antecknade forskaren tidpunkten för att komma ihåg när det sagts. Följdfrågor i 
form av förtydliganden och sammanfattningar av det respondenten sagt gjorde 
att det blev tydligare att förstå svaren och få hennes slutgiltiga mening inom ett 
förhållande. Efter intervjun transkriberades hela intervjun för vidare analys. 
 
Vidare så kontaktades ytterligare två respondenter för enskilda intervjuer under 
2017. Intervju med (Olsson, 2017) verksam som social media manager sedan 2 år 
på ett företag i Sverige genomfördes via mail. Slutligen intervjuades en tredje 
respondent som vill vara anonym i studien. Anonym (2017) har arbetat som 
webbassistent i 4 år samt med att administrera en Facebooksida för en kommun i 
Jönköpings län. Denna intervjun skedde via ett möte med muntliga frågor, varav 
svaren noterades under intervjun. Svaren renskrevs efter intervjun. 
Samtliga intervjuer har kategoriserats in i olika ämnen och presenteras under 
kapitlet empiri. Resultatet av intervjuerna låg som grund för att analysera 
resultatet för den första metoden. 
 
Studien började 2016 och avslutades 2017. Intervjun med Serneberg (2016) är 
gjord i augusti 2016, medan intervjuerna med Olsson (2017) och Anonym (2017) 
skedde juli-augusti 2017. Däremellan har det skett förändringar på Facebook som 
kommer behandlas under slutsatser. 

2.3 Ansats 

Undersökningen har en kvalitativ ansats efter kvantitativ ansats. Jacobsen (2002) 
menar att en kvantitativ metod har sin styrka i extern giltighet men är svag i sin 
interna. Därför kommer studien att börja med en kvantitativ metod och fördjupas 
genom en kvalitativ för att bringa mer klarhet och djup i studien.  
Eftersom det finns få befintliga teorier om marknadsföring på Facebook kommer 
empirin att kopplas samman med teorier inom klassisk marknadsföring.  Studien 
har därför inte en deduktiv eller induktiv ansats utan ett öppet förhållningssätt. 
Jacobsen (2002, s.49) understryker att det finns ett mellanting mellan att ha en 
deduktiv och induktivt förhållningssätt. Genom att anpassa metodvalen efter 
frågeställningen kan en pragmatisk ansats användas som utgångspunkt. Jacobsen 
(2002, s.45) understryker också att forskaren först kan skapa så mycket klarhet i 
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sina förväntningar och antaganden som möjligt innan data samlas in. Därför 
kommer förhållandena om Facebooks marknadsföring att studeras innan data 
börjar samlas in för att på förhand veta vilka frågor som ska behandlas vid 
insamlingen av empirin. 

2.4 Datainsamling 

Figur 1: Facebooks statistikverktyg för ”x personer som pratar om detta” visar 
studiens datainsamling från en interaktionsmätning av engagemangsfrekvensen 
på tre utvalda Facebooksidor. Vidare bestod datainsamlingen av tre enskilda 
intervjuer med respondenter verksamma inom området för marknadsföring i 
sociala medier. 
 

 

Figur 1: Facebooks statistikverktyg för ”x personer som pratar om detta” 

2.5 Urval 

2.5.1 Interaktion och engagemangsfrekvens 

De tre företag som valts ut till observationen och den kvalitativa undersökningen 
är Coca-cola, Starbucks och Disney. De är alla tre stora varumärken med en 
internationell marknad. Alla företagen är etablerade på den svenska marknaden 
och har svenska Facebooksidor. Samtliga av dessa varumärkena hamnade på topp 
nio år 2011 av de Facebooksidor som hade flest ”likes” (Solis, 2011)  
Under 2011 var Starbucks med 16 miljoner följare det varumärke som hade flest 
”likes” på Facebook. Starbucks har fram till april 2016 ökat med 125% och har 36 
miljoner följare (US sidan). Coca-Cola hade under (2016) 97 miljoner likes vilket i 
jämförelse med 2011 betyder att de ökat med 547% likes. Disney har sedan 2011 
ökat med 538% ”likes” och har idag 51 miljoner likes. Tillväxten tyder på att 
företagen satsar på sin marknadsföring i sociala medier och är duktiga på att få 
fler följare på Facebook. Urvalet gör det möjligt att kategorisera innehållen på 
inläggen för att kunna dra en slutsats av vilket innehåll som skapar högst 
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engagemang. Syftet med mätningen är att se vilket inlägg som haft högst 
interaktion för att senare analysera varför det gett högre resultat.  
 

 

Figur 2: Företag med flest antal följare på Facebook 

2.5.2 Intervjuer 

För att ge studien mer djup har intervjuer med experter inom området för 
marknadsföring i sociala medier genomförts för att ge en tydligare bild av vad 
företag bör tänka på när de marknadsför sig på Facebook. Valet av experter 
skedde utifrån erfarenhet samt beroende på tillgänglighet. Personen i fråga ska ha 
erfarenhet med marknadsföring inom sociala medier i minst ett år för att kunna 
ge en djupare insikt i nutidens samt framtidens marknadsföring. 

2.5.3 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har inneburit insamling av sekundärdata eftersom de är 
insamlade av andra forskare (Jacobsen, 2002, s.153). Eftersom förändringar sker 
så snabbt inom utvecklingen för sociala medier så kommer litteratur äldre än år 
2015 inte användas. I de fall äldre litteratur används så beskriver de tidigare 
förhållanden av marknadsföring på Facebook och andra sociala medier.
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2.6 Dataanalys 

Analysen av Interaktions och engagemangsfrekvens analyseras efter teorier inom 
aktuellt teoretiskt ramverk, (se 3.6.1 Sharing more than selling rule” (Scott, 2017) 
samt resultatet från intervjuerna. Intervjuerna analyseras utefter teorier inom 
Interruption marketing, permission marketing (Godin, 1999) samt aktuella 
teorier inom marknadsföring för webben och sociala medier. 

2.7 Trovärdighet 

För att bevisa en studies trovärdighet kan den beskrivas utifrån validitet och 
reliabilitet. Validitet kan beskrivas att vi mäter det vi anser att mäta medan 
reliabilitet betyder att vi mäter på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 2011, s. 
21) Enligt Patel & Davidsson (2011) handlar reliabilitet om hur väl instrumentet 
motstår slumpinflytanden av olika slag. Jacobsen (2002, ss. 21-22) delar in 
validitet i extern och intern giltighet. Intern giltighet mäter det vi faktiskt vill 
mäta. Extern giltighet handlar om i hur hög grad ett utfall kan generaliseras till 
att gälla också i andra sammanhang.  
 
Vid insamling av kvantitativa data är det enligt Patel och Davidsson (2011) viktigt 
att ha en hög säkerhet i den insamlade informationen. De menar också att om det 
vi avser att mäta går att beskrivas i form av mängd är det lämpligt att göra 
undersökningar som kan beskrivas i numerisk form. Därför lämpar sig att göra 
kvantitativa studier i form av siffror när det som avser att mätas kan beskrivas i 
mängd. Engagemangsfrekvensen går att analysera utefter de siffror om hur 
många personer som interagerat på sidan. 
 
För att kunna få ett så tillförlitligt svar på frågeställningarna som möjligt kommer 
en blandning av kvalitativ och kvantitativa metoder att användas. Jacobsen 
(2002) menar att en kvantitativ metod har sin styrka i extern giltighet men är 
svag i sin interna. Därför kommer en kvalitativ metod användas i slutet av den 
kvantitativa undersökningen för att skapa ytterligare klarhet om enskilda 
förhållanden. 
 

2.7.1 Interaktion och engagemangsfrekvens på Facebook 

Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig en kvantitativ metod då det finns en klar 
problemformulering. En klar problemformulering gör det enklare att kategorisera 
svaren innan insamlingen genomförs (Jacobsen, 2002, s.149). Undersökningen 
syftar till att undersöka vilka inlägg som skapar högt engagemang. I denna studie 
har den kvalitativa studien gett stöd till analysen av den kvantitativa metoden 
genom att bidra med kategorier och förhållanden kring ämnet. 
Problemformulering har varit tydlig från början och fokuserat kring vad som 
engagerar följare till företagssidor på Facebook.  
 
För att kunna överföra ett sammanhang till ett annat krävs att det vi studerat är 
representativt för det sammanhang vi vill överföra det till (Jacobsen, 2002, s. 22). 
Genom att studera tre stora internationella företags Facebooksidor kan den 
externa giltigheten generaliseras till att gälla även i andra sammanhang. Det är 
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mängden av fans till sidorna som väljer att integrera med innehållet som är 
intressant i studien och vad för innehåll de finner intressant. 
 
Facebooks egna statistik verktyg ”x personer pratar om detta” har hög reliabilitet 
då den mäter hur aktiva fans är till en sida och inte enbart mäter hur många som 
gillat den.  
 
Det går inte att jämföra förhållandet mellan ”x personer pratar om” och ”totalt 
antal personer som gillar sidan” på Coca-colas och Disneys Facebooksidor. 
Facebooks statistikverktyg mäter alla företagets ”likes” från samtliga regioner. 
Interaktionen mäts utefter vilken region som är inställd för sidan eftersom de kan 
ha olika inlägg. Det går därför inte att se hur många svenska fans företagen har. 
Starbucks har en egen sida för Sverige ”Starbucks Sverige” vilken det går att 
urskilja förhållandet mellan totalt antal fans till sidan och ”x personer pratar om” 
 
Jacobsen (2002) rekommenderar att använda sig at både sekundära och 
primärdata vid insamling av data. Det gör att de kontrollerar varandra och ger 
stöd åt varandra. Eftersom insamlingen sker genom Facebooks statistikverktyg 
kommer metoden innebära primära data. Genom att kolla hur hög interaktionen 
är på Facebooksidorna går det att se upp och nedgångar i engagemanget hos 
fansen.  
 
Inläggen kommer även att kategoriseras för att lättare kunna analyseras. 
Presentation av kvantitativa studier kan presenteras i form av stapeldiagram eller 
cirkeldiagram (Jacobsen, 2002, s.373). Vid analysen kommer det att gå att se 
vilket inlägg som publicerats under uppgången, vad som hände före och efter. 

2.7.2 Intervjuer 

Enskilda intervjuer med tre personer som arbetat med marknadsföring i sociala 
medier ger ett större djup och är till hjälp vid analysarbetet och slutsatserna. Den 
utgör ett komplement till den kvantitativa studien. 

2.7.3 Litteraturstudie 

Empirin kommer analysers efter teorier inom klassisk marknadsföring och 
marknadsföring i sociala medier och webben. Sekundärdata kommer bestå av 
litteraturstudier och genom efterforskning på webben om förhållanden på 
Facebook såsom genom blogginlägg och statistiska undersökningar då de är mer 
uppdaterade än tryckt material.
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara 
studiens frågeställningar.  
 
De teorier som studien utgår från är de som finns inom området för klassisk 
marknadsföring av Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy (2013). Utöver dem 
tillkommer nya regler för marknadsföring på webben av Scott (2107).  
Permission marketing (Godin, 1999) och Interruption marketing är två teorierna 
går att tillämpa till marknadsföring inom sociala medier eftersom det både finns 
traditionellt betalda annonser på Facebook men även permission marketing 
genom att konsumenterna själva väljer att integrera med kommersiella sidor. 
 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ” Vad skapar högt 
engagemang hos användare till kommersiella sidor på Facebook?” 
beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Permission marketing, 
Sharing more than selling rule (Scott, 2017), nischade målgrupper och 
tvåvägskommunikation. Permission marketing (Godin, 1999) behandlas därför 
att att konsumenterna själva väljer att integrera med företagssidor. Sharing more 
than selling rule behandlas därför att varumärken behöver skapa förtroende hos 
sina konsumenter för att få dem intresserade av innehållet. Nischade målgrupper 
”The long tail” (Chris Anderson, u.d.) behandlas därför att det idag är viktigt att 
specificera sin målgrupp och framförallt den största orsaken till att företag väljer 
att använda social media marketing. Integrerad marknadsföring och 
tvåvägskommunikation är kopplad till kundorientering som beskrivs under 
marknadsföringskoncept 13. 
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ” Hur har 
Facebook förändringar av sin algoritm påverkat företags 
marknadsföring?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 
Interruption marketing (Godin, 1999), Programmatisk marknadsföring. 
Interruption marketing behandlas därför att annonsering på Facebook räknas in 
som Interruption marketing. Programmatisk marknadsföring behandlas därför 
att det är direkt kopplat till den teknologi som används på Facebook för att nå rätt 
målgrupp.  
 
För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ”Hur kommer 
framtidens marknadsföring se ut på Facebook?” beskrivs följande 
områden i det teoretiska ramverket: Content marketing, Integrerad 
marknadsföring, och permission marketing.  Samtliga behandlas därför att 
innehållet i marknadsföring behöver vara av hög relevans för att nå målgruppen 

vid rätt tillfälle för att ge denne ett värde. Content marketing är även en växande 

trend i Sverige. 
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Begreppsdefinitioner 

 

Engagemangsfrekvens  

Engagemangfrekvens definieras som den procentandel människor som såg ett 
inlägg de reagerade på och sedan delade, klickade på eller kommenterade det. 
 
Visningar 

Visningar är det antal gånger ett inlägg visas, oavsett om någon klickat på inlägget 
eller inte (Facebook, 2017). 
 
Räckvidd 

Med räckvidd menas det antal personer som såg ett inlägg de reagerade på och 
sedan delade, klickade på eller kommenterade. Räckvidden kan vara mindre än 
antalet visningar eftersom en person kan se flera visningar. 
Dynamisk räckvidd är det totala antalet personer som ser ett inlägg via obetald 
distribution. Betald räckvidd är det totala antalet personer som sett ett inlägg 
genom annonsering (Facebook, 2017)  
 
Sida 

Företag kan istället för att skapa en profil välja att skapa en sida på Facebook. 
Istället för att bli vän med andra användare på Facebook, kan användare välja att 
gilla sidan. De som gillat sidan kommer sedan att kallas för följare eller fans. 
Genom att använda sig av en sida gör det möjligt att skapa betalda annonser 
(Facebook, 2016). 
 
Fans 

En person är ett fan/följare om den har gillat den sidan och får då uppdateringar 
från sidan i sitt nyhetsflöde på Facebook (Facebook, 2016).  
 
Social media 

En social plattform på internet där människor väljer att kommunicera med 
varandra. Social media är en huvudterm som används för att beskriva de olika 
media som människor använder för att kommunicera med varandra online på ett 
socialt sätt. Sociala medier inkluderar bloggar, wikis (plattformar där alla kan 
redigera information), video och foto delning med mera (Scott, 2017, s. 62). 
“Social media provides the way people share ideas, content, thoughts, and 
relationships online. Social media differs from so-called mainstream media in 
that anyone can create, comment on, and add to social media content Social 
media can take form of text, audio, video, images, and communication” (Scott, 
2017). 
 
Social networking 

Social networking är en underterm till social media (Scott, 2017). Det betyder hur 
personer väljer att interagera och bete sig gentemot varandra i sociala medier som 
Facebook, Twitter, LinkedIn och liknande sidor (Scott, 2017, s. 62). Social 
networking uppstår när personer skapar egna personliga profiler och väljer att gå 



 

12 

med i Communitys för att dela med sig och diskutera med vänner samt 
likasinnade om sånt som intresserar dem. 
 
Målgrupp 

Den största delen av Facebook användare är i åldersgruppen 16–35 år. Den 
typiska Facebook användaren i Sverige är en kvinna i åldern 16–25 år varav 78% 
av dem använder Facebook dagligen (Cartina, 2016). I åldersgrupperna 12–15 är 
det 30%, 26–35 år är det 70%, och 36–45 år är det 59%, 46–55 år är det 54%, 56–
65 år är det 40%, 66–75 år är det 36%, 76+ är det 18% som använder Facebook 
dagligen (Cartina, 2016). Genom att skapa en annons kan ett företag specificera 
vem som kommer att se inlägget baserat på demografi, ålder, kön intressen och 
användarvanor. Innehållet kan därför utformas utefter vilken målgrupp företaget 
väljer att rikta sig till för att ge ett så relevant innehåll till denne som möjligt. 
 
Nättroll 

Internettroll eller nättroll, oftast kallade troll, är personer som skriver på 
internetforum med syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl samt 
diskussioner som inte leder någon vart. De skriver oftast irrelevanta, oseriösa, 
provokativa och märkliga inlägg. (Wikipedia, 2017) 
 
Meme 

Ett meme/memes är oftast en rolig bild med en tillhörande bildtext som sprids på 
internet av dess användare (Surfa Lugnt, 2015).  
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3.2 Olika marknadsföringskoncept 

Det finns det fem olika marknadsföringskoncept som företag kan välja att arbeta 
efter (Parment, 2015) (Bhasin, 2017).  
 
Den första heter Produktkonceptet och utgår från antagandet att kunderna 
helt enkelt väljer den produkten som har högst kvalitet och prestanda.  
Produktionskoncept fokuserar på att konsumenterna vill ha lättillgängliga och 
billiga produkter. Tillgängligheten av produkterna skapar efterfrågan. Det här 
konceptet hade sin storhetstid under mitten på 50-talet då efterfrågan på 
produkter var högre än tillgängligheten (Bhasin, 2017). 
Säljkonceptet har fokus på försäljning och olika promotionåtgärder, säljstöd 
och annonsering. Den används till fördel för de produkter som inte har en 
automatisk efterfrågan så som försäkringar etc.  
Marknadsföringskonceptet utgår från att förstå kundernas behov och 
önskemål genom att leverera bättre produkter samt att ge en högre 
kundtillfredsställelse än konkurrenterna. Konkurrenskraft och lönsamhet skapas 
genom kundorientering.  
Samhällsorienterande marknadsföring handlar om att företaget undviker 
att skapa sämre förhållanden i världen men som ändå uppfyller kundernas behov. 
Produkterna som tillverkas ska inte påverka samhället negativt. Detta gör 
företagen genom att agera hållbart och skapa en företagspolicy inom områdena 
etiska, miljömässiga och sociala ansvarstagandet. 
 
3.2.1 Content marketing började användas 2001 av Joe Pulizzi och har blivit ett 
vanligt begrepp inom online-marknadsföring. ”Content marketing är en 
metodik för fortlöpande publicering på egen plattform av innehåll som en 
målgrupp vill ha i syfte att förändra eller förstärka ett beteende som leder till 
önskad nytta. Content marketing kallas också innehållsmarknadsföring” 
(Barregren, 2015). Se Figur 3  
 
 
 

 
 

Figur 3: Content marketing (Barregren, 2015) 
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3.3 Permission marketing 

Permission marketing är ett begrepp inom marknadsföring myntad av Seth Godin 
(1999). Permission marketing syftar till att sälja varor och tjänster endast när 
konsumenterna ger sitt samtycke i förväg för att få information (Godin, 1999). 
Den är motsatsen till Interruption marketing där syftet är att avbryta 
konsumenten genom annonser för att få dennes uppmärksamhet. Permission 
marketing handlar mer om att bli hittad av sina konsumenter än att använda 
metoder för att avbryta dem för att fånga deras uppmärksamhet (Interruption 
marketing, 2017). 
 
Enligt Godin (2012) så är nyckelfrasen i permission marketing” Pay attention”. 
Det finns enligt Godin inga genvägar inom permission marketing, konsumenten 
är alltid i fokus. Tålamod och humanitet är de två essentiella delarna till framgång 
med denna metod enligt honom. Vidare menar han att de kunder som frågar efter 
dina tjänster eller varor är otroligt värdefulla. De ska därför behandlas med stor 
respekt enligt honom. Ett tydligt exempel på permission marketing är 
prenumeranter. De har valt att ta del av en tjänst eller produkt som de vill ha, när 
de slutar få den kommer de att sakna den och fråga efter den (Godin, 2012). 
Kunderna har därför din tillåtelse att skicka information till dem. Riktig tillåtelse 
skiljer sig från förmodad tillåtelse och juridisk tillåtelse enligt Godin (2012). Att 
ha någons maildress ger inte en förmodad tillåtelse att skicka reklam till den, eller 
att denne inte klagar över reklamen ger heller inte tillåtelse menar han. Du 
behöver göra dig förtjänt av tillåtelsen över tid, menar Godin (2012). Den svåra 
delen menar han är att hålla sig till den tillåtna överenskommelsen, att inte 
använda den till något annat än det ursprungligen var menat. Det behöver inte 
vara en formell tillåtelse men den ska vara uppenbar (Godin, 2012). 
 

3.4 Interruption marketing 

Interruption marketing är en traditionell marknadsföringsmetod som går ut på 
att marknadsföra en produkt genom upprepad annonsering, promotion, public 
relations och försäljning. Den anses som en irriterande version av traditionell 
marknadsföring som fokuserar på att hitta konsumenter genom annonsering. En 
av fördelarna med Interruption marketing är att det har ett mätbart resultat och 
kan därför vara ett alternativ om ledingen på företaget vill se ett snabbt resultat. 
(Interruption marketing, 2016) 
 
Interruption marketing är enligt Seth Godin (1999) reklam som avbryter 
konsumenten och får denne att stanna upp från det de gör för att ta till sig 
meddelandet (1999). Som ett resultat av för mycket traditionell marknadsföring 
slutade den att vara effektiv på grund av att omständigheterna förändrades. 
Marknaden blev till slut för stor och mättad att det blev för mycket reklam för 
konsumenterna att ta in.  

 

Godin (1999) betonar följande problem med Interruption marketing och varför 
det inte längre är en effektiv metod:  
Människor har en begränsad förmåga att ta in ny information, ju fler intryck 
desto mer stänger människor ute budskapen. Konsumenterna har även en 
begränsad ekonomi och måste därför välja mellan olika produkter. Det är heller 
enlig honom inte särskilt troligt att en konsument väljer att byta varumärke när 
de väl bestämt sig för en. Därför menar han att det krävs otroligt mycket arbete 
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att lansera en ny produkt. Massmarknadsföring har den effekten att den bidrar 
till en ännu större massa av reklambudskap och då behöver företagen betala ännu 
mer för att synas. Resultatet av Interruption marketing menar Godin (1999) är att 
det ständigt misslyckas och därför behöver intensifieras ytterligare. Det har heller 
ingen betydelse i vilket media som används. Det utvecklas ständigt nya vägar till 
marknadsföring och ju fler som följer efter och gör likadant, desto snabbare 
förlorar den uppmärksamheten.  

 

På samma sätt menar Scott (2017) att ”one way Interruption”, ett 
reklammeddelande från ett företag till en kund inte fungerar längre. 
Envägskommunikation bygger på att kunden blir avbruten av reklamen och 
behöver stanna upp från det de gör för att lyssna på budskapet. Han menar vidare 
att annonsering fortfarande kan vara effektivt men då behöver den vara en del i 
en strategi och inte vara ett ensamt element.  

 

I likhet med Scott (2017) menar Kotler et al.  (Principles of Marketing, 2013) att 
när företagen bygger kundrelationer kan de inte lägre förlita sig på Interruption 
marketing utan de behöver skapa attraktion genom marknadserbjudanden och 
meddelanden som involverar kunderna (Kotler, Armstrong, Lloyd, & Piercy, 
2013). Enligt Kotler et al.  (Principles of Marketing, 2013) kan företag nå ut till 
sina kunder genom att skapa en tvåvägskommunikation. 

 

Idag gör människor eftersökningar via nätet för att hitta de produkter eller 
tjänster de söker för att fatta sitt köpbeslut (Scott, 2017). Besöker de sedan en 
hemsida så har det företaget redan fångat deras intresse och då behövs inte 
påkostade videor med reklambudskap liknande avbrytande Tv-reklam menar 
Scott (2017, s. 16). Han menar vidare att reklam inte tilltalar köpare idag. De 
söker en personlig och genuin närvaro från företaget som de kan få ett förtroende 
för menar han. 
 

3.5 Integrerad marknadsföring 
 

3.5.1 Masskommunikation 

Integrerad marknadsföring syftar till att öka försäljningen genom att involvera 
marknadsföringen till företagets strategier för hur det ska drivas framåt. 
Annonsering kan anses störande för många konsumenter som beskrivit tidigare 
under Interruption marketing3.4. men fortfarande vara effektivt som en del i en 
strategi enligt Scott ( 2017).  Annonsering menar Fahy & Jobber (2015) är kanske 
den mest synliga marknadsföringen. De menar att människor både gillar och 
irriteras av annonsering, den får dem att skratta och gråta. Därtill analyseras och 
diskuteras annonser, delas i sociala medier och rapporteras till relevanta 
myndigheter. De spelar en nyckelroll i populärkulturen då den både speglar och 
påverkar vårt sätt att leva. Ett exempel på ett företag som speglar nutiden är 
företaget Coca-Cola (Fahy & Jobber, 2015). 
 
Coca-cola har sedan de etablerades på marknaden år 1886 varit det ledande 
globala läskföretaget och har en lång och välkänd historia av annonsering bakom 
sig. Varumärket är fortfarande en av de högst värderade i världen, över 78 
billioner dollar år 2013. Varumärket har enligt Fahy & Jobber (2015) genom 
historien lyckats fånga den essentiella delen av varje generations anda som 
tilltalat deras unga kundgrupp. Annonseringen har behållit varumärkets 
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attraktionskraft och relevans trots stora förändringar som skett i samhället över 
tid. 

 

Kampanjen ”Share a Coke” är ett exempel som visar hur Coca-Cola fångar 
essensen av samtiden (Fahy & Jobber, 2015). Innan kampanjen först lanserades i 
Australien 2011 uppmätte marknadsundersökningar att varumärkets kännedom 
var hög hos sin kundgrupp men att försäljningssiffrorna var låga. För att öka 
försäljningen ville Coca-Cola att människor skulle tala mer om varumärket. 
Genom att skriva olika förnamn på etiketten blev produkten mer personlig och 
konsumenterna blev mer medvetna om produkten. Försäljningen ökade genom 
att folk uppmärksammade produkten via olika kanaler men främst genom själva 
idén om att konsumenterna ska dela en cola med någon de gillar. Kampanjen 
tilltalade även deras unga kundgrupp runt om i världen eftersom det sociala 
umgänget är viktigt hos dem (Fahy & Jobber, 2015). Kampanjen bidrog till att öka 
trafiken till deras Facebooksida med 870 procent och deras likes ökade med 39 
procent (Fahy & Jobber, 2015, s. 251). Enligt Fahy & Jobber (2015) är kampanjen 
ett bra exempel på att en god idé har global marknadskraft. 

 

Januari 2016 annonserade Coca-cola att de kommer samla sina olika drycker 
under en gemensam global kampanj för att stärka det ikoniska varumärket. 
Kampanjen ”Taste the feeling” baseras på att kunderna kan göra ett aktivt val och 
anpassa drycken efter sin livsstil genom att kunna välja med eller utan 
socker/koffein. Kampanjen använder sig av en mediemix där den väsentliga delen 
består av enkelheten av att avnjuta en iskall cola, genom att visa vardagliga 
universella ögonblick riktade till konsumenter över hela världen. Kampanjen har 
delbara och personligt anpassningsbara interaktiva digitala upplevelser (Coca-
cola, 2016). 

 

”Det finns inget som liknar smaken av en iskall Coca-Cola”, säger Rodolfo 
Echeverria, vice-president, Global Creative, Connections & Digital, The Coca-Cola 
Company. “Kampanjen är designad att hylla faktumet att den enkla njutningen av 
en iskall Coca-Cola gör alla tillfällen magiska. Berättelserna och upplevelserna i 
kampanjen skapades för att anknyta till våra konsumenter globalt. Samma bilder 
och filmsekvenser som visas i Japan kommer att visas i Italien, Mexiko och över 
hela världen. ” (Coca-cola, 2016) 
Flera varumärken använder idag sociala medier som marknadsföringsmetod i sin 
promotion mix likt det givna exemplet i tidigare text med Coca-colas kampanjer. 
Enligt Kotler et al.  (Principles of Marketing, 2013) ökar företagen sin 
massmarknadsföring genom att använda sig av en rik mix av direkt 
marknadsföring som förespråkar varumärkesbyggande interaktion med sina 
kunder. Det kan de göra genom att använda sig av sina egna eller redan 
existerande online sociala nätverk. 

3.5.2 Strategi 

Gränsen mellan vad som är Public relations och marknadsföring har sedan 
Internets introduktion suddats ut och blivit mer integrerat i företagens strategi 
som helhet enligt Scott (2017). Att använda sig av sociala medier i sitt sätt att 
kommunicera med sina kunder har möjliggjort att företag kan använda sig av 
kunddata för att förbättra deras kundupplevelse (Scott, 2017).  
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“Rather than living in isolation in marketing, marketers and 
business leaders benefit from real-time content and social 
networking. At forward-thinking organizations, salespeople curate 
real-time content, costumer support offers real-time 
troubleshooting, and management uses real-time engagement 
metrics to inform business decisions” (Scott, 2017, s. 54). 

 

”Real time Communication”, är ett sätt för företagen att kommunicera med sina 
kunder via sociala medier, genom att hjälpa och svara på kundernas frågor direkt 
via exempelvis Twitter eller Facebook. Ett exempel är företaget American Airlines 
som använder bland annat Twitter för att följa vad deras kunder behöver hjälp 
med eller har för synpunkter. De har ett in-house team som enbart arbetar med 
kommunikation med deras kunder genom sociala medier. De skickar även 
dagligen sammanfattningar internt i företaget om deras kunders förehavanden 
online. American Airlines har valt att se möjligheterna med ”real time costumer 
data” och att använda den som sin främsta källa för att driva företaget framåt 
(Scott, 2017, s. 54).  Deras in-house team bestående av 25 projektmedlemmar har 
rekryterats internet och har lång erfarenhet av att arbeta inom företaget. 
Nyanställda i teamet får utbildning i företagets tonalitet och börjar med att öva 
via direkta meddelanden på Twitter, för att senare gå över till att svara på 
offentliga kommentarer. All köphistorik om varje kund finns samlad i deras 
kunddatabas vilken används vid kommunikationen. Utifrån sin kunddata skapar 
de strategier och kampanjer i vilken de omedelbart kan se effekten av via sociala 
medier. 
 
Att arbeta med Public relations har idag ingen nytta om exempelvis bloggare får 
önskemål via mailen att skriva om ett företags nya produkt, de ska ske genom 
konversationer online som exempelvis att kommentera ett inlägg på Twitter som 
är intressant för produkten. Det handlar om att integrera sin social media strategi 
i företaget utifrån utsatta mål. 

3.5.3 Mål  

Det är viktigt att fundera över vad som är målet med din PR och marknadsföring 
enligt (Scott, 2017). Är det att vinna reklampriser, att Vd:n syns i Tv, eller att ha 
en klippbok med alla artiklar där ditt företag syns att visa för chefen? De nya 
reglerna för marknadsföring ser annorlunda ut menar Scott (2017). Företagen 
kommunicerar med kunderna direkt. Köparna berättar sina historier via sociala 
medier, deras vänner läser och går in på en hemsida och utbildar sig, läser 
recensioner och fattar sedan sitt beslut. Det är viktigt enligt (Scott, 2017) att låta 
sina kunder prata med dig som företag. Han menar att man kan likna det som att 
vara ett litet bageri i en by. Du behöver behandla dina kunder väl och då kommer 
de behandla dig väl. Baksidan är om du inte behandlar dem väl så berättar de för 
resten av byn om det.  
 
Att identifiera och definiera målgruppen menar Scott (2017, s. 49) är det 
viktigaste i marknadsföringen. När du förstår din kundgrupp och skapar 
intressant innehåll för dem, kommer de att bli dina kunder menar han. Innehåll 
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driver handling, det spelar ingen roll i vilken form, så länge det är bra menar 
Scott (2017, s. 38). 

3.6 Social media marketing 

Sociala medier är den snabbast växande formen av marknadsföring (Parment, 
2015). Scott (2017, s. 247) menar att framgångar med marknadsföring på 
Facebook kommer från att vara en stark ledare och utveckla information som 
människor kan absorbera. Något som Scott (2017) även tar upp som exempel är 
att Facebook kan bidra till att humanisera bilden av företag och kunderna blir 
delaktiga att sprida kunskapen om dina affärer genom att de delar informationen 
vidare. Det handlar om att integrera sin affärsidé till att vara en del av 
människors sociala medier och kommunicera med sina kunder, inte genom att 
publicera innehåll med envägskommunikation med meddelanden om 
uppmaningar att köpa produkter menar Scott (2017).  
“There’s a human element that can be brought in with Facebook. You humanize 
what your business does” (Scott, 2017, s. 245) 
 
Enligt (Scott, 2017) ska man inte se sociala medier som termer för teknik och 
verktyg, utan som ett sätt att kommunicera direkt med sina kunder på den plats 
där de samlas och befinner sig. Det svåra är inte att lära sig att kommunicera med 
sina kunder via sociala medier menar Scott utan hur det kan integreras effektivt 
in i organisationen (2017, s. 73). Vid marknadsföring i sociala medier är det även 
viktigt att komma ihåg att ha rätt attityd. Social networking är kul, och som 
organisation ska du bidra med innehåll som människor vill dela med sig av och 
inte att generera en ”hype” enligt Scott (2017, s. 242). 
 
Scott (2017) menar att sociala medier kan liknas ett cocktailparty. Det fungerar 
inte om du kommer in och skriker högt till personer du aldrig träffat tidigare; 
”Köp min produkt!”. De konversationer du har med människor på ett 
cocktailparty behöver ske utan förväntningen att det ska leda till något mer än att 
få nya vänner. En vän går det senare att göra affärer tillsammans med, efter de 
visat att de gillat dig och fått förtroende för dig.  
“don’t use this service as an advertising channel to talk up your products and 
services. If that´s your intention, you need to be very careful” (Scott, 2017, s. 253) 

3.6.1 Sharing more than selling rule 

Scott (2017) menar att at sociala medier i första hand handlar om att engagera 
sig. Han menar vidare att det också är ett verktyg för marknadsföring och 
försäljning men att du behöver engagera dig först. Enligt honom så bör 85% av 
det innehållet i sociala medier bestå i engagemang, exempelvis att kommentera 
eller dela någon annans blogg eller Facebook inlägg, citera ett tweet samt att 
addera sin egna åsikt i det (se Figur 4)Figur 4 : The sharing more than selling 
rule (Scott, 2017, s. 257). 10% av innehållet menar han vidare bör handla om att 
skapa eget innehåll som foton, video, inlägg om något som är relevant för 
organisationen eller som intresserar dig som person. Endast 5% eller mindre ska 
handla om promotion för en produkt eller tjänst menar Scott (2017). Människor 
vill inte bli sålda till, det är först när du förtjänat det genom tidigare engagemang 
om vad andra gör som du kan få en trogen skara med följare som är intresserade 
av vad du gör menar han. 

 



 

19 

 

Figur 4 : The sharing more than selling rule (Scott, 2017, s. 257) 

3.6.2 Varumärkessamhället 

Idag säljer inte företagen enbart en produkt utan även ett varumärke. Parment 
(2015) menar att vi idag lever i ett varumärkessamhälle där vår tillvaro ständigt 
påverkas av de varumärken vi ständigt konsumerar. Genom sociala nätverk 
skapas viktiga kanaler som ger utrymme för att bygga personliga varumärken. 
Enligt Parment (2015) medför det samtidigt en ökad press på individer att 
leverera resultat och vara framgångsrika. Därtill finns det många som blir 
beroende av att använda sociala medier. En studie gjord av Maryland visade att 
amerikanska studenter visade abstinensliknande symptom likt den för alkohol 
eller drogberoende av att inte ha tillgång till sina sociala medier under en dag 
(Fahy & Jobber, 2015).  

3.6.3 Tvåvägskommunikation 

Ny teknologi har förändrat hur vi människor väljer att kommunicera med 
varandra. Idag använder vi digitala medier som Youtube, Twitter, Facebook, 
bloggar, webbsidor, mobiler, videodelningar, email med mera när vi 
kommunicerar med varandra. Det innebär även förändringar i hur företagen 
väljer att kommunicera med sina kunder.  
 
Enligt Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, (2013) använder företagen en 
tvåvägskommunikation hellre än traditionell marknadsföring. Istället för att 
sända ut ny information via traditionell marknadsföring blir företagen en del av 
kundernas konversationer. De menar även att människor vill ge en röst och ha en 
roll i sina varumärkesupplevelser genom att samskapa. Vidare menar de att 
metoden att skapa kundrelationer via tvåvägskommunikation är mera kraftfullt 
än traditionell marknadsföring. (Kotler, Armstrong, Lloyd, & Piercy, 2013) 
 
I kontrast till Kotler et al (2013 menar Fahy & Jobber (Foundations of marketing, 
2015) att vissa ledande företag stänger av sin kommentarsfunktion och 
möjligheten för kunder att samtala med företagen via sin officiella Facebooksida. 
Företagen gör det på grund av rädsla att få negativa kommentarer. Ett sådan 
Facebooksida kan lura företagsägarna att tro att de har ett varumärkes-
community när de i själva verket inte har det menar Fahy & Jobber (2015). De 
menar vidare att en Facebooksida med ett kundforum möjliggör för kunderna där 

The sharing more than selling rule

Original innehåll 10% Promotion 5% Delningar och engagemang 85%
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de kan hitta likasinnade att dela sina historier om varumärket samt visa och dela 
med likasinnade hur det är en del i deras liv (Fahy & Jobber, 2015). 
 
Enligt Kotler et al.  (2013) håller de flesta varumärkena fortfarande på att lära sig 
hur de använder sociala medier. De menar vidare att det svåra ligger i hur 
företagen på ett försynt sätt skapar en väg till konsumenternas sociala 
konversationer med engagerande och relevant information (Kotler, Armstrong, 
Lloyd, & Piercy, 2013). Det räcker inte med att publicera inlägg med rolig och 
underhållande karaktär. Utmaningen menar Kotler, et al (2013) är att bli en del 
av sina kunders konversationer genom engagerande och relevant 
varumärkesinformation. Ingen vill vara vän med ett varumärke menar de. Ditt 
jobb som varumärke är att bli en del av andra vänners konversationer (Kotler, 
Armstrong et al, s.17, 2013). 
 

3.6.4 Nya marknadsföringsregler 

Sammanfattningsvis ser de nya reglerna för marknadsföring på webben och i 
sociala medier enligt Scott (2017) ut som följande: 

• Kunderna kräver autenticitet inte överreklamerade annonsering  

• Delaktighet inte propaganda 

• Ingen en-vägs-kommunikation, nå kunderna direkt vid precis rätt tillfälle 

• Nå den stora mängden av underskattade kunder via webben 

• Kunder förväntar sig 24/7 kommunikation 
• På webben så har gränsen mellan Public relation och marknadsföring suddats 

ut 

• Behandla dina kunder väl och de kommer behandla dig väl 
 

3.7 Programmatisk marknadsföring/ Big data 

Facebook har 2 miljarder användare varav 1.32 miljarder (Facebook, 2017) som 
genomsnitt dagligen aktiva användare under juni 2017 och är därmed det största 
globala nätverket (Kallas, 2017) (Figur 5). 
 

 

Figur 5: De mest populära ”social networking” plattformarna (Kallas, 2017) 
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Det som gör det intressant för företag att marknadsföra sig på Facebook är deras 
kunddatabas. Facebooks kunddata är deras största tillgång där de kan se exakt 
vad deras användare gillar för produkter, vem som är vän och släkt med vem och 
hur de reagerar på olika nyheter ( (Kotler, Armstrong, Lloyd, & Piercy, 2013). 
Kunddatan möjliggör det för företag som vill marknadsföra sig på Facebook att 
skapa annonser riktade till en specifik målgrupp efter demografiska önskemål 
samt intressen. 
 
Programmatisk marknadsföring är ett yttryck för annonsering och 
marknadsföring som använder teknologi baserad på algoritmer. I korthet så 
används den kunddatan som vi lämnar efter oss på webben till att anpassa 
marknadsföringen så att den når rätt målgrupp vid rätt tillfälle. Tekniken sker 
delvis automatiskt men behöver ändå ha en mänsklig inblandning (Kaufmann, 
2015).  

3.7.1 Facebook algoritm 

Vad som visas i användarnas nyhetsflödes styrs av Facebook genom en algoritm 
som väljer ut det mest relevanta innehållet för varje användare. Det finns olika 
faktorer som styr vad som hamnar i användarens nyhetsflöde. Orsaken är att 
Facebooks innehåll är så pass stort att det inte får plats annars. Algoritmen styr 
relationen mellan en privat användare och vilka grupper den är med i, vänner och 
kommersiella sidor. Därefter anpassas innehållet åt varje användare hierarkiskt 
med det mest relevanta högst upp. De finns flera faktorer men de viktigaste 
faktorerna till vad som styr algoritm går att se i Figur 6. 

 
De 4 viktigaste punkterna som styr vad användaren får se på Facebook (Constine, 2016) 

1. Creator-Vem som publicerat innehållet 

Användarna har en relation till andra på Facebook. Har de interagerat med något 
tidigare inlägg exempelvis. Om användaren har saktat ned och scrollat, spenderat 
tid vid det inlägget, klickat gillat eller delat ett tidigare inlägg så ökar möjligheten 
att nästkommande inlägg visas för den användaren igen (Constine, 2016).  

2. Inlägg-vilka andra som interagerat med inlägget 

Om ett inlägg inte får någon direkt interaktion efter det publicerats anser 
algoritm att innehållet är tråkigt och inlägget vår lägre räckvidd. Är det däremot 
en hög interaktion så ökar räckvidden. Det är därför viktigt med interaktion i 
inläggen eftersom det ökar räckvidden (Constine, 2016). 

3. Vilken sorts inlägg det är 

Videor, bilder, text och andra former av inlägg rankas olika av algoritm. Vilken 
form av inlägg som ger hög räckvidd uppdateras ständigt. Vem du är som 
användare och vad du gillat tidigare räknas också in (Constine, 2016).  

4. Recency-när inlägget publicerades 

Hur gammalt ett inlägg är från när det publicerats räknas in av algoritm. Nyare 
inlägg rankas högre. Loggar användaren ut för en tid så räknas ändå en del äldre 
inlägg med som kan vara viktiga för användaren (Constine, 2016). 
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Figur 6 : De 4 viktigaste punkterna som styr vad användaren får se på Facebook 

(Constine, 2016) 

 

3.7.2 Nå köparna direkt 

Internet har öppnat upp för nya marknadsföringsmetoder än vad som tidigare var 
möjligt. Tidigare var reklambudskap riktade till en bred massa i ett vad Scott 
(2017) benämner som “one way Communication”. Numera kan företag nå 
köparna direkt, utan att gå omvägen genom påkostade reklamkampanjer som 
avbryter konsumenten för att lyssna på budskapet. Enligt Scott (2017) söker 
köparna efter information om produkter de är intresserade av via internet för att 
kunna fatta ett köpbeslut. Förr var företagen rädda för att avslöja sina nyheter 
eftersom konkurrenterna då kunde stjäla deras idéer menar Scott (2017). Nyheter 
presenterades då via pressreleaser som senare media skrev om och företagen 
kunde enbart följa sin publicitet i media genom att samla på artiklar i 
klippböcker. Idag behöver inte företagen vända sig till media för att nå ut med 
sina nyheter utan kan skriva om det själva på sin hemsida och på så vis nå sina 
kunder direkt med informationen utan att ta omvägen via pressreleaser (Scott, 
2017). Genom att tillgodose köparna med värdefull information så når de köparna 
direkt vilket hjälper dem att fatta ett köpbeslut.  

 

Företag behöver ha ett tydligt mål med vad deras innehåll ska leda till för beslut 
menar (Scott, 2017). Det kan vara att erbjuda många vackra bilder på 
produkterna på sin hemsida, berätta sin historia och utbilda potentiella köpare 
om tillverkningsprocessen, eller erbjuda kunder kurser för att lära sig mer. 
Genom att erbjuda kunderna att samskapa väcker det ett intresse hos köparen 
(Scott, 2017).  

 

3.7.3 Nischade målgrupper 

För en del större företag så fungerar kanske fortfarande massmarknadsföring 
riktad till en stor grupp människor enligt Scott (2017, s. 19). Mindre företag drar 
nytta av internet då de kan nå köparna direkt. Med ett innehåll direkt riktad till 
en nischad målgrupp når budskapet dem till ett betydligt mindre pris än vad en 
kostsam annonsering skulle resultera i. Han menar att nå kunden med 
användbart innehåll vid rätt tidpunkt är den essentiella delen i den nya tidens 
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marknadsföring. För att sammanfatta köpprocessen så krävs Interaktion, 
utbildning och slutligen val (Scott, 2017). 
 
“The theory of the long tail” är en teori myntad av Chris Anderson (Chris 
Anderson, u.d.). Han menar att vår kultur och ekonomi skiftar från att ha ett 
relativt lågt urval av produkter som tilltalar den stora massan, mainstream-
produkter och marknader, till att ha mer nischade produkter som tilltalar olika 
målgrupper. The long tail (Figur 7) består av kundgrupper som är mer nischade 
och som utgör det fokus som innehållet ska riktas gentemot när man 
marknadsför sig idag menar Scott (2017, s. 32). Distributionskostnaden för att nå 
de mindre kundgrupperna har minskat i takt med Internets utbredning (Scott, 
2017). Onlinetjänster som exempelvis Itunes, Amazon och Netflix erbjuder ett 
brett sortiment av nischade produkter och tjänster till vad som tidigare varit 
ointressanta målgrupper (Scott, 2017). Deras websidor möjliggör även funktionen 
att ge förslag på en produkt som kunderna kan vara intresserade av innan de 
själva vet om det (Scott, 2017). 

 

 

Figur 7: Long tail (Chris Anderson, u.d.) 

3.8 Företagspolicy och etik 

Samtidigt som den nya teknologin möjliggör nya relationsbyggande möjligheter 
så öppnar det även upp för nya utmaningar. Kunderna får möjligheten att 
uttrycka sina åsikter om företaget i olika kanaler med andra kunder utan att 
företaget kan ha kontroll om vad som skrivs. Därför omfamnar marknadsvärden 
nu inte bara CRM (Costumer relation managment) utan också costumer-
mangaged relationships. (Kotler, Armstrong, Lloyd, & Piercy, 2013) 
 
Många känner sig mer anonyma online och friare i sina handlingar och vissa 
använder det genom att uttrycka sitt missnöjde eller hat gentemot andra. Inom 
marknadsföringen kan detta observeras genom ”hate tags” då missnöjda kunder, 
ofta direkt efter en händelse inträffat, går ut mot ett varumärkes service eller 
produkt. En del reaktioner kan vara starka eftersom de publicerats snabbt efter 
den uppretande situationen. Företag behöver hantera deras starka kommentarer 
med varsamhet (Fahy & Jobber, 2015). Parment (2015) menar att de flesta 
varumärken behöver anpassa sig till förändringar i omvärlden genom att vara 
proaktiva. Proaktiva varumärken försöker bli en del av samtalet och diskutera de 
negativa åsikterna som framförs i sociala medier medan reaktiva företag inte 
anser att de kan påverka vad som skrivs om dem (Parment, 2015).  Exempel på 
hur respondenterna anser att företag bör ha sin egen företagspolicy för hur de ska 
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hanterar kommentarer, speciellt negativa, går att läsa om under 4.2.5 Negativa 
kommentarer och policy. 
 
Enligt Fahy & Jobber (2015) är det viktigt att företag som marknadsför sig online 
att tänka efter hur de behandlar sina konsumenter. Enligt Fahy & Jobber (2015) 
så krävs det en vad de kallar för netiquette när det kommer till varumärkens 
närvaro online.  
 
Det är viktigt även för företagen att tänka igenom vilka etiska regler de har för 
insamling av data som används vid marknadsföringen. 
Anonymitet online skapar många möjligheter hos individer och företag att korsa 
gränserna för etiskt beteende. De menar att bryta mot etiska regler och att tänja 
på gränserna kan ge en negativ effekt hos varumärkets och dens rykte. Samma 
etiska regler ska därför gälla online som de gör vid offline aktiviteter. Enligt Fahys 
& Jobber (2015) är anonymiteten en av de viktigaste etiska reglerna att komma 
ihåg när det gäller research online. De ger som exempel på oetiskt beteende 
online hur Facebook 2012 gjorde en undersökning av nära 700 000 personers där 
nyhetsflödet manipulerades hos användarna för att undersöka hur de reagerade 
på negativa och positiva nyheter och hur det påverkade dem offline. 
 

  



 

25 

 

4 Empiri 

4.1 Interaktion och engagemangsfrekvens på Facebook 
 

Under 21 dagar mellan den 5/5 2016 till den 13/6 2016 genomfördes 
interaktionsmätning på tre Facebooksidor. Starbucks Sverige, Coca-cola och 
Disney med regionsinställning Sverige. Facebooks interaktionsverktyg ”X talar 
om” mäter interaktionen per region för sidorna Coca-cola och Disney. Antal likes 
på sidorna för sidorna Coca-cola och Disney mäts på samtliga regioner i världen 
medan Starbucks Sverige endast mäter den svenska marknaden.  
  
Disney var det företaget som hade högst medeltal 20 881 interaktioner per dag på 
sidan medan Coca-cola hade det lägst medeltalet med 3158 interaktioner per dag. 
Starbucks hade ett medeltal med 1463 interaktioner per dag. 
 
Starbucks Sverige var det företag som procentuellt ökade sina likes på sidan mest 
under perioden 5/5–13/6 2016 med 0,009%. Coca-cola ökade med 0,0033% 
under samma period medan Disney ökade med 0,001%. 
 
Mätningen visar att det företaget som genomsnittligt hade högst interaktion på 
sin Facebooksida var Disney. Disney var även det företaget med lägst procentuell 
ökning av antal likes på sin sida under samma period. 
 
 

Företag % ökning av likes Totalt antal likes medeltal interaktion 

Disney 0,001 % 50 936 20 881 

Coca-cola 0,0033 % 323 840 3158 

Starbucks 0,009 % 1240 1463 

    

Figur 8 : Mätning av ökningen av antal likes för företagens Facebooksidor under 

perioden 5/5–13/6 2016 i förhållande till medeltal av interaktion per dag. 

4.1.2 Disney 

Disney ökade sin Facebooksida med 50 936 antal likes, 0,001% under 5/5–13/6. 
Under samma period hade sidan i medeltal 20 881 interaktioner per dag. Den 6 
maj hade sidan högst interaktion med 63 657 stycken interaktioner följt av 
50 556 994 likes. Lägst interaktion var den 15 maj med 4569 stycken 
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interaktioner med 50 552 520 likes. Variationsvidden under hela perioden var 59 
088 interaktioner. 
 

 

Figur 9 : Interaktionsmätning av statistikverktyget ”x antal personer talar om” på 

Disney Sverige Facebooksida under perioden 27/4–13/6 2016. 

 
 
 

Disney region 
Sverige 

interaktion ”x talar 
om” 

datum 

medeltal 20 881 5/5–13/6 2016 

maximum 63 657 6/5 2016 

minimum 4569 15/5 2016 

variationsvidd 59 088 5/5–13/6 2016 

Figur 10 : Interaktionsmätning av Disneys Facebooksida under perioden 5/5–13/6 
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4.1.3 Starbucks 

Starbucks Sverige ökade sin Facebooksida med 1240 antal likes, 0,09% under 
5/5–13/6. Den 13 maj 2016 hade sidan högst antal interaktioner med 4068, följt 
av 15 023 totalt antal likes på sidan. Lägst interaktion hade sidan den 6 maj med 
209 interaktioner följt av 15 547 totalt antal likes. Variationsvidden under hela 
perioden var 3859 interaktioner. Medeltal för antal fans sidan hade var 14 939. 
Medeltal för antal aktiva fans varje dag var 10%, (medeltal 1464 fans varje dag). 
 
 

 

Figur 11: Interaktionsmätning av statistikverktyget ”x antal personer talar om” på 

Starbucks Sverige Facebooksida under perioden 5/5–13/6 2016. 

 
 

Starbucks Sverige interaktion ”x talar om” datum 

medeltal 1463 5/5–13/6 2016 

maximum 4068 13/5 2016 

minimum 209 6/5 2016 

variationsvidd 3859 5/5–13/6 2016 

   

Figur 12 : Interaktionsmätning av Starbuck Sverige Facebooksida under perioden 

5/5–13/6 2016 
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4.1.4 Coca-cola 

Coca-cola ökade med 0,0033%, 323 840 antal likes på sin Facebooksida under 
perioden 5/5–13/6. Den 15 maj 2016 hade sidan högst antal interaktioner med 
5655, följt av 97 610 111 totalt antal likes på sidan. Lägst interaktion hade sidan 
den 7 maj med 713 interaktioner följt av 97 547 374 totalt antal likes. 
Variationsvidden under hela perioden var 4942 interaktioner. Nya likes 
inkluderar alla regioner medan interaktionen inkluderar region Sverige i Figur 
13. 
 
 

 

Figur 13 : Interaktionsmätning av statistikverktyget ”x antal personer talar om” 

(grön) och antal nya likes (blå) på Coca-cola Sverige Facebooksida under perioden 

5/5–13/6 2016. 

 

Coca-cola Sverige interaktion ”x 
talar om” 

datum 

medeltal 3158 5/5–13/6 2016 

maximum 5655 15/5 2016 

minimum 713 7/5 2016 

variationsvidd 4942 5/5–13/6 2016 

 

Figur 14: Interaktionsmätning av Coca-cola Sverige Facebooksida under perioden 

5/5–13/6 2016 
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4.2 Intervjuer 
 

Intervjuer med tre personer som arbetar med marknadsföring inom sociala 
medier, visar på att marknadsföring i sociala medier kan vara mycket effektiv. Det 
har även skett många förändringar på några få år enligt samtliga respondenter. 
Det krävs att företagen eller organisationer tänker igenom noga vad de vill få ut 
av sin marknadsföring i sociala medier samt att de anpassar innehållet till en 
utvald målgrupp.  

 

4.2.1 Förändringar över tid 

Från att ha gått från att vara ett öppet Community där människor aktivt gillade 
sidor och var mer öppna med sina åsikter har användarna blivit allt mer 
anonyma. Facebooks nya algoritmer har även gjort att kraven blivit högre på 
innehållet. Det tar lång tid att bygga upp en trogen skara av följare. Idag behöver 
man betala för synligheten på Facebook oavsett innehåll.  
 
För bara några år sedan var människor mer öppna om vad de gillade och med 
sina åsikter på Facebook. Idag är de enligt Olsson (Social media manager, Dingle 
Sweden, 2017) mer selektiva i sitt urval. Hon menar vidare att användarna kräver 
hög kvalité på innehållet samt är vana att få allt serverat. Innehållet behöver 
riktas direkt till en vald målgrupp för att nå ett positivt resultat. Hon talar även 
om att betalt innehåll är det enda sättet att nå målgruppen idag. Under de första 
åren då företag kunde börja marknadsföra sig via företagssidor krävdes inte så 
mycket för att användare skulle gå in och gilla en sida, människor ville visa vad de 
gillade och det var en sorts gemenskap att visa vad man gillade. Då handlade 
främst marknadsföringen om att skapa stora Communitys med så många följare 
som möjligt. ”Till slut blev det en sorts inflation, där det egentligen inte gav 
något värde eftersom folk gillade allting”, enligt Olsson (2017). 
 
Facebooks ändrade algoritmer som gör att det inte enbart räcker med att gilla en 
sida för att få se innehållet samt ändrade användarvanor har enligt (Olsson, 2017) 
gjort att folk blivit allt mer lata. Idag menar hon att det krävs mycket för att 
användare ska vilja gå med samt vara trogna följare till en sida. Användarna har 
även blivit mer anonyma och har inte samma tilltro till ett företag som innan. 
Idag behöver man alltid köpa synligheten, oavsett innehåll menar Olsson (2017)I 
likhet med Olsson (2017) så menar även Serneberg (Social media manager, 
Nordic Choice Hotel, 2016), att de största förändringar av algoritmen som 
Facebook gjorde 2015, bidrog till att allt mera innehåll krävde betalning. Det i sin 
tur resulterade till att allt större del av företagens budget gick till marknadsföring 
i det sociala mediet. Tidigare lade man mycket resurser på att få folk att hitta till 
sina sidor, menar även Olsson (2017). Idag kan båda se att ett relevant innehåll 
till rätt målgrupp ger en betydligt bättre effekt för marknadsföringen (Olsson, 
2017). 
 
Enligt Serneberg (2016), så är de ändrade algoritmerna enbart positiva eftersom 
det nu visat att det inte längre handlar om att jaga likes längre.  
 
”Det handlar ju om att Facebook är måna om att behålla sina användare. För att 
de ska kunna göra det så gäller det att det innehåll som visas i min news-feeds 
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måste vara gott innehåll. Då fungerar det inte med några quick-fix, gilla-och-dela 
tävlingar och sånt”, Serneberg (2016) 
 
Anonym (2017) som arbetar med att administrera en kommunsida i Sverige 
menar att det idag blivit enklare att nå ut med information till medborgarna. I 
kontrast med vad Olsson (2017) menar att synligheten behöver betalas, så betalar 
kommunen endast för en del av inläggen, oftast om det är en ledig tjänst inom 
kommunen de söker personal till. Det har tagit tid att bygga upp en trogen skara 
följare till sidan men det innehållet som publicerats har alltid haft samma fokus 
att bidra med relevant information till befolkningen i kommunen. ” Det är svårt 
att ragga likes på en kommunsida” enligt anonym (2017). De publicerar även 
nyheter som kanske inte alltid är lika positiva eftersom det är viktig information 
att nå ut med menar anonym (2017). Det i sin tur genererar negativa 
kommentarer från följarna. 

4.2.2 Programmatisk marknadsföring 

Genom att användarna är aktiva i det sociala mediet så lagras information om vad 
som intresserar dem. Med hjälp av den informationen går det att rikta ett innehåll 
till en noga utvald målgrupp med hjälp av Facebook verktyg för marknadsföring. 
Programmatisk marknadsföring bygger på de algoritmer som detta verktyget 
skapas från. 
 
Det nya algoritmerna har enligt Olsson (2017) gjort det enklare att nå den 
tilltänkta målgruppen. Det går att välja ut ålder, intressen, kön, frekvens samt ett 
bra tillfälle då informationen ska nå tilltänkt målgrupp. Idag har de nya 
algoritmerna gjort det enklare att nå rätt målgrupp vid rätt tillfälle för att ge dem 
en positiv upplevelse av företaget enligt Olsson (2017). 
I kontrast med vad Olsson (2017) menar, är programmatisk marknadsföring med 
algoritmer som bygger på generaliseringar; ibland så pass bra att det blir dumt, 
enligt Serneberg (2016). Algoritmerna vet kanske inte att du som kund endast 
letar underkläder på en websida en dag per år, eftersom du ska handla en present. 
De resterande dagarna är du inte intresserad och får då återkommande reklam 
om att handla trosor, vilket inte intresserar dig. En algoritm räknar inte ut att det 
troligtvis var på grund av alla-hjärtans dag som du ville köpa trosor till din 
flickvän menar Serneberg (2016). Det kan enligt Serneberg (2016) vara frestande 
att försöka sälja in något som för företaget är viktigt för tillfället. Att försöka 
skapa kortsiktiga lösningar brukar inte genera så mycket i längden, enligt henne. 
Hon menar att det behöver finnas en balans mellan det kvalitativa och 
kvantitativa innehållet. 
”Förhoppningsvis nån gång så möts vi vid det här, där vi hittar den här balansen 
av det som både är mätbart men som även där man har problematiserat talen då”, 
menar Serneberg (2016) 
När vi skapar innehåll så gör vi det inte för algoritm utan för de människor som är 
på Facebook berättar Serneberg (2016). Algoritm är bara där som en hjälp men 
det är inte ett ändamål. Förut var det så att om man hade många följare på sin 
Facebook sida så hamnade ens webbplats högre upp på Googles sökresultat, 
enligt Serneberg (2016). Så är det inte längre idag. 

 

”Man hänger gärna upp sig på algoritm och vad den säger, jag vet att våra 
hotellfolk som jobbar med sina sidor gör det. De hänger upp sig väldigt i den här 
algoritm, och vad säger den?” Serneberg (2016) 
För att summera så kommer det i framtiden vara viktigt att anpassa sitt innehåll 
till den noga utvald målgrupp för att ge den en positiv upplevelse av företaget. 
Algoritmen är ett verktyg som hjälper till att hitta denna målgruppen men inte ett 
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enskilt ändamål för att publicera innehåll. Det har även blivit enklare att med 
hjälp av Facebooks nya algoritmer att skapa relevant innehåll som når ut till den 
tilltänkta målgruppen. 

 

4.2.3 Relevant innehåll med hög kvalité 

Det viktigaste som ett företag behöver tänka på när de skapar innehåll är vilken 
effekt det ska generera tillbaka till företaget. Om det är ökad försäljning bör man 
enligt Olsson (2017) fokusera på tydligt kontext och innehåll med produkten och 
varumärket hos potentiella målgrupper. Om målet är att driva följare till sin 
hemsida så ska man publicera korta inlägg som pekar mot källan. Det gäller att 
hela tiden anpassa innehållet efter målgruppen och tänka över vad man vill få ut 
med sin marknadsföring. 
 
Gott innehåll samt relevans till verksamheten tror Serneberg (2016) kommer vara 
de viktigaste i framtiden. Det är även något som Olsson (2017) betonar, att man 
alltid måste tänka på vad som är budskapet i inläggen och vilken utkomst man vill 
att det ska generera till företaget. Det ger oftast inte någon positiv effekt att 
enbart publicera ett inlägg med syftet att skapa så högt engagemang som möjligt 
utan att det har en tydlig koppling till verksamheten menar både Serneberg 
(2016) och Olsson (2017). Kunderna kanske inte kommer dra parallellen mellan 
ett inlägg och vad företaget tillhandahåller för tjänst eller vara, om det inte finns 
en tydlig tråd i kommunikationen enligt Olsson (2017). Framförallt menar hon att 
om det inte framgår vad företaget säljer så kommer det kanske inte generera 
mera försäljning. ”Och då får man ställa sig frågan över om det ens var värt att 
skapa det inlägget från början, om det i slutändan inte ger någon effekt för 
företaget?” Olsson (2017). 
 
Det måste finnas en tydlig koppling mellan kontexten och verksamheten. 
Kontexten i inläggen behöver vara så tydlig som möjligt, nästan övertydlig enligt 
Serneberg (2016). Det behöver även framgå väldigt snabbt till vem informationen 
riktar sig till enligt anonym (2017) En bra text är enligt Anonym (2017) och 
Serneberg (2016), kort och koncist med tydlig koppling till verksamheten.  

” Jag upplever också att formen av inlägget är viktig. Generellt har 
jag sett att ju tydligare det är vad man vill med en post desto större 
engagemang får man. Så det är några av oss som internt som 
laborerat med innehållet, poetiskt, fluffy fluffy liksom, men det 
funkar inte. Utan ju mer tydligt och snappy det är, typ; detta är en 
spade, eller nästan övertydligt desto bättre är det” Serneberg 
(2016) 

Inlägget behöver även vara av relevans för den tidpunkten som den når 
användaren. Att publicera inlägg om julbord kanske är viktigt för hotellen att 
börja marknadsföra i augusti för att kunna fylla hotellen till jul, men har ingen 
relevans för våra kunder fören i november, enligt Serneberg (2016).  
 
Att ta ställning till något och visa vad företaget står för är det som väcker störst 
engagemang hos de följare som Nordic Choice Hotell har, menar Serneberg 
(2016). Det kan vara att tillhandahålla hotellrum under flyktingkrisen, eller som 
att delta i Pride. Annars är det relevans till verksamheten som är mest effektivt, 
samt att rikta innehållet till rätt målgrupp vid ett noga valt tillfälle (Serneberg, 
2016) (Olsson, 2017). 
 
Det kanske inte alltid är så tydligt för följarna att vi är ett hotell alla gånger menar 
Serneberg (2016). Men ett exempel på inlägg som gav bra respons hos följarna 
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vad att hon publicerat ett inlägg och frågat; Känner du någon som är kreativ och 
vill bo på hotell? Det framgår direkt vad kontexten går ut med, samt får ett 
engagemang eftersom det finns personer som gärna vill ha ett hotell som sin 
arbetsplats för 2 veckor. Det gäller också att kunna följa med i användarnas 
konversationer, att snappa upp deras önskemål och sedan tillhandahålla dem, 
menar hon.  

” Sen handlar det inte enbart om vad vi publicerar utan också vad 
för historier som våra följare berättar om och vad för fotavtryck 
man lämnar på hotellen. Historier som våra följare berättar om. 
Vem är dom? Då handlar det om att gå in i dialog och interagera, 
vid valda tillfällen. Det är det vi gör skulle jag säga men jag skulle 
ändå vilja lägga vikten på innehållet som sådant som avgör om vi 
lyckas att skapa ett engagemang” Serneberg (2016).  

 
Att nå ut men inte in, är en annan sak att fråga sig enligt Serneberg (2016). Om 
man satsar på att nå ut till som många som möjligt men budskapet inte når in hos 
dem som ser det, så är det kanske inte värt det i slutänden. I kontrast med vad 
Serneberg (2016) och Olsson (2017) menar Anonym (2017) att det är viktigt att 
kunna se att så många följare som möjligt nås av samhällsinformationen och att 
engagemanget för inläggen inte är lika viktigt.  

 

Vidare menar Anonym (2017) att språket på Facebook är mer talspråkligt och kan 
inte vara för torrt och trist i inläggen. Det kommer fram tydligare vad som är 
kontexten i inlägget genom att använda bilder enligt anonym (2017) Målgruppen 
på en kommunsida är enligt Anonym (2017) mestadels föräldrar cirka 30–50 år, 
som har barn i skolåldern. Andra målgrupper som unga och seniorer behöver de 
nå via andra kanaler. En kommunsida bidrar med samhällsinformation om vad 
som är på gång och driver trafiken vidare till sin hemsida. De mest aktuella 
nyheterna skriver de kortfattat om på Facebook eftersom det är där människor är 
mest aktiva. 
 
I korthet så är relevansen i innehållet det viktigaste enligt samtliga respondenter. 
Kort och koncist samt tydlighet ger relevanta inlägg ett högre engagemang. Att ta 
ställning till något ger också högre engagemang. 

4.2.4 Ofrivilliga skribenter 

Idag ingår det i allt fler människors arbetsroller att vara skribenter, något som 
inte ingått i tidigare arbeten. Att publicera webbanpassade texter på en Facebook 
sida med många följare ställer höga krav på skribenten. ”Många blir ofrivilliga 
skribenter”, menar Serneberg (2016).  
Eftersom en kommunsida publicerar nyheter av både positiv och negativ karaktär 
som kan väcka starka reaktioner, gäller det att alltid tänka på formuleringen av 
texten och tänka sig in i hur och av vem den ska motas av informationen 
(Anonym, 2017). Det tar lång tid att bygga upp en trogen skara med följare och 
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kraven på innehållet är idag högt. Det är lätt att det blir fel när flera personer är 
inblandade som skribenter (Anonym, 2017). 

4.2.5 Negativa kommentarer och policy 

Att driva en Facebook sida kan ha många fördelar men innebär även risker. 
Förutom att skapa relevant innehåll som når den tilltänkta målgruppen finns det 
en baksida med marknadsföring på Facebook. 
 
I överlag är kommentarer som användare skriver positiva enligt både Serneberg 
(2016) och anonym (2017). Enligt Serneberg (2016) så vill personer verka 
trovärdiga i sociala medier och de vill då inte låta alltför negativa i sina 
recensioner. Anonym (2017) menar att språket för de negativa kommentarerna 
blivit mycket grövre genom åren men det är fortfarande flest positiva 
kommentarer. För en kommun men även för ett företag indikerar positiva 
kommentarer kundnöjdhet (Smampion, 2017). Där hamnar den kommun som 
anonym (2017) arbetar med att administrera på topp 5 av landets alla Facebook 
sidor för kommuner.  
 
Negativa kommentarer, samt de av kränkande karaktär har blivit vanligare. 
Ibland krävs det att vi rensar upp kommentarsfälten, säger Anonym, (2017) då 
försvinner tyvärr även positiva kommentarer eftersom de ingår i den tråd startad 
av någon som brutit mot de språkregler de använder på sin Facebook sida. 
Nättrollen har blivit allt hårdare i sin ton och använder grövre och mer ohämnat 
språk enligt anonym (2017). Eftersom det är en kommunsida så är yttrandefrihet 
och öppenhet viktigt men även att visa andra respekt och inte kränka någon 
annan, därav har vi upprättat språkregler; något som vi behöver påminna följarna 
om emellanåt säger Anonym (2017) 
 
Den sociala närvaron i digitala medier är viktigt enligt samtliga respondenter.  En 
Facebooksida möjliggör en kundrelation som byggs upp över lång tid i en kanal 
där människor befinner sig och är aktiva. Det är viktigt att svara på alla 
kommentarer som personer skriver för att visa att det finns en social närvaro i 
den valda kanalen. Annars finns risken att konversationen fortsätter utanför 
Facebook utan dig, enligt Olsson (2017). För att kunna hinna med att svara på 
samt ha koll på alla kommentarer så har vi behövt införa öppettider vår Facebook 
sida säger anonym (2017). Vi har försökt upprätta en egen policy för vår sociala 
närvaro men det är hittills inte blivit färdigställd.  
 
Sociala medier ska betraktas som Public relations enligt Olsson (2017). Enligt 
henne är det viktigt att tänka igenom vad man har för kommunikation digitalt och 
att bestämma vilken tonalitet som ska genomsyra all kommunikation samt ha 
förberedda svar i en krissituation. Alla kommentarer bör responderas inom minst 
ett dygn, speciellt negativa kommentarer enligt henne.  
”Dock är det viktigt att säga allting man har att säga i den första kommentaren, 
och sedan inte besvara det mer, då det blivit väldigt vanligt med troll som bara vill 
bråka. Sociala medier är ett skyltfönster utåt för företag, och det är nästan den 
viktigaste plattformen för att kommunicera med sina kunder, då det är ett så 
lättillgängligt medie. Svarar du dem inte, kommer de ändå fortsätta prata om dig 
men istället offline” Olsson (2017). 
 
För större företag behövs bevakningsverktyg för att samla in alla de sociala 
fotavtryck som kunderna lämnar efter sig. Ett bevakningsverktyg är en tjänst som 
köps in och söker igenom webben efter kommentarer och omdömen om företaget. 
Använder ett företag flera sociala plattformar blir det fler än ett ställe där 
kunderna kan lämna kommentarer på och bevakningsverktyget samlar då in alla 
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kommentarerna till ett ställe. I likhet med det Olsson (2017) menar om att svara 
på allt så uppmuntrade Serneberg (2016) tidigare alla hotellen att svara på alla 
kommentarer. Men som både respondent 2 och Olsson (2017) betonade, så har 
det blivit allt vanligare med nättroll som bara vill bråka. 

”En gång i tiden så sa jag att vad det än är så ska vi svara på allt. 
Så kom flyktingkrisen och Petter (hotell i Norge) hoppade ut och sa 
att vi ska ge bort 2000 rum till flyktingar och så vaknade alla trollen 
i hela Norge. Så då förstod vi, att vi ska inte alls svara på allt men ta 
ett aktivt beslut i dialogen. Så i alla de gästepunkter vi har så får vi 
ta det ställningstagandet, ska vi agera på detta eller ska vi inte 
agera. Så gör vi bara då” Serneberg (2016) 

Det finns även en gammal inställning om att negativ kritik skulle vara 5 gånger 
vanligare än positiv menar Serneberg (2016). Vidare menar hon att det idag finns 
en ny inställning bland användare i sociala medier, de vill framställa sig ur en 
positiv synvinkel samt verka trovärdiga. På tripadvisor har vi 4 av 5 stjärnor vilket 
betyder att de finns fler som är positiva än negativa i sina kommentarer, enligt 
Serneberg (2016). Hon menar vidare att merparten är neutrala i sina 
kommentarer. Varje enskild individ önskar vara trovärdiga så de brukar klaga på 
en sak men ofta avsluta sin kommentar med; men, och sen skriva något positivt, 
berättar hon. 

 

4.2.6 Att få fler följare till sin sida 

Enligt samtliga respondenter så är det viktigaste inte att ändamålsenligt att värva 
så många nya följare som möjligt. Det går heller inte idag att jaga fler följare som 
innan om det inte ska bli en väldigt dyr historia, menar Olsson (Social media 
manager, Dingle Sweden, 2017). Mindre företag, menar hon,” bör satsa på att få 
ut sitt budskap i specifika inlägg med skräddarsydda budskap till de relevanta 
målgrupperna”. Det behövs dock en hygienisk nivå av följare för att uppfattas 
som äkta och relevant. Har man som företag endast 20 följare så uppfattas sidan 
som oäkta menar hon. Idag är det svårt att börja från noll antal följare och nå 
hundratusen enligt Olsson (2017). Serneberg (2016) menar att engagemang, att få 
så manga att gilla ens inlägg som möjligt, måste problematiseras. Eftersom det 
går att mäta hur effektivt ett inlägg varit genom engagemangsnivån är det lätt att 
analysera de siffrorna och tycka att det ser bra ut på papperet menar hon. Men 
det kanske inte har genererat någon till verksamheten att få en massa likes i en 
tävling för en hotellövernattning. Det ger förstås en större makt at ha fler följare 
på en sida, men i slutänden menar hon att det är de som intresserar sig för 
verksamheten och väljer deras hotell framför något annat som är det viktigaste. 
”Engagemang det måste problematiseras man måste tänka både den kvantitativa 
aspekten i kombination med den kvalitativa. Jag säger inte att den kvalitativa ska 
väga tyngre men den ska finnas där” Serneberg (2016) 

4.2.7 Framtidens marknadsföring på Facebook 

I framtiden kommer vi att få se mer relevant innehåll som resultat på den 
utvecklingen som skett sedan Facebook ändrade sina algoritmer under 2015 
menar Serneberg (2016). Hennes förhoppning är att det kommer mer relevant 
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innehåll för målgruppen samt att det trumfar över kortsiktiga mål som enbart 
genererar fler likes.  
 
Vi kommer också att se fler videor enligt Anonym (2017). Det är kostsamt med 
definitivt något vi vill ha resurser till att producera menar hon. Enligt Olsson 
(2017) så strävar Facebook efter att bli den moderna tidens Tv-kanal.  
”Det satsas otroligt resurser på annonser i videoklipp och livesändningar. Bara 
genom att scrolla igenom sin egen feed, ser man ju att nästan allt content är 
rörligt. Det i kombination med att Youtube är den mest populära plattformen 
visar att rörligt material, tillsammans med AR och VR, är framtiden. Och det är 
viktigt att anpassa sin marknadsföring efter det” menar N. Olsson (2017). 
Det virtuella rummet är något som även Serneberg (2016) tror vi kommer att få se 
mer av på Facebook i framtiden. Hon belyser även ett etiskt dilemma som hon 
tror kommer vara viktigt för företag att ta ställning till i framtiden. I takt med att 
budgeten företag väljer att lägga på sin marknadsföring i sociala medier så har 
den minskat för den traditionella mediabranschen. När Facebook ändrade sina 
algoritmer 2015 för att öka relevansen i innehållet på inläggen, började allt fler 
företag att betala för sin räckvidd. Enligt henne så kommer det vara ett etiskt 
dilemma i framtiden, något som fortfarande bara är i sin linda med som kommer 
få en konsekvens för den egna nationalekonomin. Vi har flyttat våra pengar från 
skandinaviska mediehus och in i amerikanska, menar hon. I framtiden tror och 
hoppas hon att företag inser detta samt bygger upp en in-house kompetens som 
ser kritiskt till vad som är bra och dåligt för oss. 

”Men vi som företag måste ta vår del av ansvaret för den här 
utvecklingen. Vilka aktörer är det som är viktiga för oss? Och 
framför allt vad är viktigt för våra länder för nationalekonomin då? 
Jag har hört det nämnas 2–3 gånger på konferenser i det sista men 
det är också ett sånt här; detta måste vi ta tag i. Många upplever en 
press ifrån de här aktörerna, Facebook och…man upplever att man 
är tvungen” Serneberg (2016). 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet av intervjuerna på att det idag krävs att 
företag betalar för synligheten på Facebook. Användarna kräver hög kvalité, en 
kontinuerlig närvaro samt hög relevans på innehållet. Som företag tar det lång tid 
att skapa en trogen skara med följare då användarna blivit allt mer anonyma. 
Vidare så är tonen i språket mer talspråklig i sociala medier. Det är viktigt att 
tänka över sin policy i sin marknadsföring i sociala medier, samt vilken utkomst 
den ska generera tillbaka till företaget. Det är svårare idag att få användarna att 
känna trovärdighet gentemot ett företag. Negativ kritik har fått ett grövre språk, 
men de positiva och neutrala kommentarerna är ändå vanligare då människor vill 
uppfattas som trovärdiga. Det ingår även i allt fler arbetsroller att skriva 
webbanpassade texter för sociala medier vilket bidrar till ofrivilliga skribenter. 
Allt mer pengar satsas på videor och marknadsföringen i sociala medier. I 
framtiden kommer Facebook bli den nya tidens Tv-kanal. Avslutningsvis så 
kommer de pengar som spenderas i högre utsträckning än tidigare i sociala 
medier och utländska företag även ge konsekvenser för nationalekonomin i 
framtiden. 
 
 

 



 

36 

5 Analys 

Resultatet från Intervjuerna visar att högt engagemang inte är det viktigaste utan 
att innehållet ska ha hög relevans för målgruppen, samt att det tydligt framgår 
vad för relevans det har till företaget eller organisationen. Vidare visar resultatet 
på att framtidens innehåll kommer innebära mindre Interruption marketing samt 
vara mer autentiskt och genuint. Därtill kommer allt innehåll att behövas betalas 
för att få en räckvidd. 
 
Mätningen från Interaktions och engagemangs mätningen visar att inlägg med 
följande karaktär ger högt engagemang: Inlägg som användarna inbjuds att 
samskapa vid en speciell händelse eller planera att träffa sina vänner utanför 
sociala medier. Därtill är den mest populära formen videor, rörligt material eller 
bilder. 

5.1 Intervjuer 

5.1.1 Förändringar över tid  

Facebook bara på några år gått från att vara ett Community där människor aktivt 
har gillat sidor och gillat det mesta innehållet de sett, till att alltmer likna en 
traditionell mediekanal med Interruption marketing (Godin, 1999), en framtida 
Tv-kanal. Ändrade användarvanor och att användarna blivit mer vana att få 
innehåll direkt riktade till sig är de största förändringarna (Olsson, 2017). 
 
Resultatet från intervjuerna visar att det blivit enklare att marknadsföra sig på 
Facebook eftersom algoritmen minskar räckvidden för det innehåll som inte är 
relevant eller uppskattas hos användarna. Idag är det allt färre användare som 
väljer att följa företagssidor och människor har blivit mer anonyma. Därav har det 
blivit vanligare att rikta ett innehåll direkt till en specifik målgrupp vid rätt 
tidpunkt så det ska ge denne ett så högrelevant innehåll som möjligt. Vidare visar 
resultatet att allt innehåll på kommersiella sidor behöver betala för att få någon 
räckvidd.  
 
Under de omständigheterna har det blivit lättare att nå in hos målgruppen än 
tidigare visar resultatet. Innehållet har fått bättre kvalité vilket i sig bidragit till 
att budskapen inte bara når ut utan också in. Idag väljs målgruppen ut på ett mer 
specificerat sätt än tidigare vilket gör att innehållet har högre relevans hos 
målgruppen visar resultatet. Det stämmer även in på teorin om The long tail 
(Chris Anderson, u.d.), att målgrupperna blir allt mer nischade än tidigare. 
Förändringarna har gjort att det går att utforma ett innehåll så det passar den 
målgruppen. På Facebook hänger programmatiskt marknadsföring (3.7) ihop 
med hur användarnas vanor och intressen spåras och den hur den kunddata 
sedan bidrar till att skapa annonser och visa innehåll som är relevant för dem. 
Resultatet från intervjuerna visar på både positiva och negativa resultat av denna 
form av marknadsföring. Serneberg, (2016) menar att det är viktigt att komma 
ihåg att den formen av marknadsföring bygger på generaliseringar. Ibland kan 
denna metoden vara för bra så att den upplevs som dum och irrelevant. 
 
Facebook har tidigare varit ett exempel på permission marketing (permission 
marketing, 2016). Företag skapade profilsidor, densamma som för privatpersoner 
och för att få kontakt med kunder så behövde de först bli vän med dem. Efter 
introduktionen av Facebook pages 2007 med möjligheten till att skapa annonser 
blev den formen av sidor snabbt populära (Facebook, 2007). Till en början gick 
användarna med i grupper och gillade sidor och det blev lite av en gemenskap att 
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visa vad man gillade menar Olsson (2017). Till slut blev det en sorts inflation 
eftersom användarna gillade allt och det inte längre hade något värde (Olsson, 
2017). Det sker ständigt nya uppdateringar av algoritm för att förbättra och 
anpassa nyhetsflöden efter varje person. 2015 skedde de största förändringen 
enligt Serneberg, (2016). Förändringen innebar till stor del att räckvidden 
minskade hos de följare/fans som sidan hade för att prioritera innehåll från 
vänner. Det resulterade även till att det inte blev lika eftertraktat att få så många 
följare som möjligt till sin sida längre. 
 
I framtiden visar resultatet att vi kommer att få se hur Facebook blir den nya 
tidens Tv-kanal där vi redan idag kan se fler videor än för bara ett år sedan. 
Därtill kommer vi se mer innehåll med kvalitativt innehåll som har hög relevans 
till målgruppen. Nya tekniker som investeras av Facebook kommer vi också att 
kunna se i framtiden. 

5.1.2 Interruption marketing 

Facebooks annonseringar fungerar som Interruption marketing (se 3.4) genom 
att fånga konsumentens intresse. I likhet om Scotts (2017) teori att endast 5% 
eller mindre av innehållet bör ha en promotion innehåll så kontrollerar Facebook 
hur mycket reklam som användarna utsätts för. Den inflation som Olsson (2017) 
talar om, går att jämföra med de teorier inom Interruption marketing (Godin, 
1999). Allt för många reklammeddelanden utgör en stor massa som till slut blir 
för stor för människor att ta in (se 3.4). Olsson, (2017) menar att användarna på 
Facebook till en början ”joinade” olika grupper och visade mer öppet vad de 
gillade. Till slut förlorade det sitt värde att gilla något på Facebook eftersom 
användarna gillade allt och det skedde en sorts inflation enligt Olsson, (2017). För 
att innehållet som visas i varje enskild användares nyhetsflöde ska vara så 
relevant som möjligt mäter Facebooks algoritm vad som intresserar den. Men om 
användaren visar intresse för mycket olika inlägg från många olika företag saknar 
det till slut relevans för denne användaren. Programmatisk marknadsföring 
bygger på generaliseringar kring vad användaren är intresserad av och blir det för 
brett så saknar kommande inlägg från företag relevans hos denne användaren och 
det blir en för stor massa av ”reklam”. Idag ser användarvanorna annorlunda ut 
än tidigare då det inte är lika vanligt att användare följer sidor utan att de är vana 
att få ett innehåll direkt riktade till sig istället menar Olsson (2017). 
 
När marknaden blir för mättad av meddelanden tröttnar konsumenterna på allt 
för många reklambudskap och då slutar Interruption marketing att fungera. 
Facebook är måna om sina användare eftersom de inte vill att de ska tröttna och 
gå vidare till ett annat socialt medie (Serneberg, 2016). 
Annonsering sker inom teorin för Interruption marketing (Godin, 1999), även om 
målgruppen är noga utvald så är det ett avbrott i dennes nyhetsflöde. Vidare visar 
resultatet att det idag krävs företagen betalar för sin räckvidd för att nå även sina 
följare på Facebook. Vidare behöver innehållet vara av hög kvalité och relevans 
för att användaren ska integrera med det. Hög interaktion leder till högre 
räckvidd via Facebooks algoritm. 

5.1.3 Relevant innehåll av hög kvalité 

Teorin om” The long tail” (Chris Anderson, u.d.) innebär att vår kultur och 
marknader rör sig mot att marknadsföra innehållet till en nischad målgrupp 
stämmer väl in på resultatet i studien. Undersökningen visar att innehållet kan 
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skräddarsys så det har hög relevans för målgruppen samt att den nås av det vid 
rätt tidpunkt.  
 
Angående högt engagemang så visar resultatet att det inte ett ändamål i sig. Det 
krävs mer än roliga och underhållande innehåll som användare delar för att 
lyckas med sin marknadsföring på Facebook. Framförallt är det viktigt att tänka 
på vad som är målet med sin marknadsföring på Facebook samt att det är enkelt 
för kunderna att förstå relevansen av innehållet. Vidare behöver det framgå 
tydligt vad för verksamhet inlägget är kopplat till för att det ska generera någon 
effekt. Därtill är användarna mer anonyma och selektiva i vad de väljer att gilla 
och det har blivit ovanligare idag att följa kommersiella sidor. Användarna ställer 
även högre krav på innehållet idag än tidigare eftersom de blivit bekvämare och 
vana vid högkvalitativt innehåll menar Olsson (2017). Därav har det blivit allt 
vanligare att få ett innehåll direkt riktat till sig. Ett högre antal följare till en sida 
medför även att kraven för högt innehåll ökat menar Anonym, (2017).  
 
Att ha en hög kvalité på innehållet visar resultatet är en viktig faktor till att få 
engagemang. Inlägg innehållande bilder eller videor då det blir tydligt för kunden 
vad innehållet handlar om. Vidare ska språket vara kort och koncist där 
relevansen till verksamheten samt kunden framgår tydligt. Därtill är tonen i 
språket viktigt och stämmer överens med vad Scott (2017) menar att social 
networking ska vara kul. Ett torrt och tråkigt språk fungerar inte på Facebook, det 
behöver vara mer talspråkligt visar resultatet. Därtill behöver inlägget vara 
tidsmässigt relevant till rätt målgrupp för att det ska nå in (Serneberg, 2016) 
(Olsson, 2017).  

5.1.4 Ofrivilliga skribenter 

Resultatet visar att allt fler yrkesroller innebär att publicera i sociala medier vilket 
kan leda till ofrivilligt skribenter. På grund av det behövs utbildning för att skriva 
webbanpassade texter. Under de omständigheterna kan personal som besitter 
kompetensen att svara på frågor även ha rätt tonalitet och träning i 
kommunikation, som i exemplet med American Airlines (se3.5.2 Strategi).  Det är 
även viktigt med en företagspolicy kring hantering av hur frågor och 
kommentarer ska besvaras visar resultatet. 

5.1.5 Trovärdighet 

Idag har användarna mindre förtroende för företag visar resultatet. Autentiskt 
och genuint innehåll betonas som viktiga faktorer inom marknadsföring i sociala 
medier (se 3.6.3 Tvåvägskommunikation). Facebook är en två-vägs-
kommunikation och det är viktigt för företag att lära sig att använda den för att 
kommunicera med sina kunder för att ge dem en personlig bild av varumärket 
(Scott, 2017). Därför kan ta ett tag att bygga upp den typen av kommunikation 
eftersom den kräver att ge kunderna uppmärksamhet. 

5.1.6 Kontinuerlig närvaro 

Den sociala närvaron bör vara så kontinuerlig som möjligt enligt samtliga 
respondenter. Kundorientering är ett marknadsföringskoncept (se 3.2) som 
innebär fokus på kunderna och dennes behov, även kallad kundupplevelse. Det 
finns en poäng med att utnyttja en kontinuerlig närvaro i sociala medier för att 
lära känna kundernas reaktioner och önskemål kring produkter, erbjudanden 
eller tjänster. Att visa på en kontinuerlig närvaro signalerar därför att företaget är 
intresserade av kundernas önskemål och synpunkter. Företaget behöver använda 
en två-väg-kommunikation där de visar engagemang hos sina kunder för att 
skapa förtroende (Scott, 2017). Enligt Olsson (2017) är det viktigt att svara på alla 
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kommentarer, speciellt negativa annars finns risken att kunderna fortsätter 
konversationen utan ditt deltagande. I kontrast med Olsson (2017) menar 
Serneberg (2016) att de behöver ta ställning till vilka historier från deras kunder 
de väljer att följa upp. De flesta kommentarer är positiva eller neutrala i sociala 
medier eftersom användarna vill uppfattas som trovärdiga. Förekommer det 
klagomål så innehåller det oftast ett ”men, det här var bra”. Det har enligt 
Serneberg (2016) med att göra hur användarna vill framstå som trovärdiga i 
sociala medier. Det stämmer även in på teorin om 3.6.2 Varumärkessamhället där 
det personliga varumärket är viktigt.  

5.1.7 Visa engagemang för andra 

Att ta ställning till något eller visa engagemang gentemot andra är viktigt för att 
skapa engagemang visar resultatet från intervjuerna. Det kan ske genom att visa 
engagemang för andras evenemang och erbjuda kunderna att samskapa. Teorin 
om två-vägs-kommunikation och ”sharing more than selling rule” (Scott, 2017) 
stämmer därför in på resultatet från intervjuerna. Innehållet behöver därför inte 
enbart handla om ens egna produkter eller tjänster men det ska ändå ha en tydlig 
koppling till ens verksamhet. 

5.2 Interaktion och engagemangsfrekvens på Facebook 

5.2.1 Disney 

Den 6 maj 2016 hade Disneys Facebooksida högst interaktion med 63 657 
stycken interaktioner då Disney lade upp en video med trailern för den 
kommande filmen Alice i Spegellandet. Den hade även 57 delningar, 576 
reaktioner och 16 tusen visningar. Orsaken till det höga engagemanget i detta 
inlägget är att kommenterarna till största del handlar om användare som taggar 
sina vänner de vill gå och se filmen tillsammans. Vid det här tillfället var videor 
något som Facebooks algoritm gav högre status i följarnas nyhetsflöden. 
Innehållet i det här inlägget är av hög kvalité både genom hög upplösning i videon 
men även att det är en nyhet som intresserar många av följarna. Tidsmässigt så 
ligger det bra i tiden eftersom premiären är om 3 veckor och det då inte ligger i en 
alltför snävt eller för långt fram i tiden. Det gör att innehållet anses vara relevant 
av många följare som då börjat planera med sina vänner när de ska gå och se 
filmen i inlägget. Resultaten från intervjuerna visar att tidsmässig relevans är en 
viktig faktor. Vidare så publicerade Disney flertalet efterföljande trailers från 
samma film vilket tyder på en hype från Disneys sida. Alltför mycket promotion 
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och hype tilltalar inte fans i längden enligt Figur 4 : The sharing more than 
selling rule (Scott, 2017, s. 257). 
 

 

Figur 15 : Disneys trailer för Alice i Spegellandet den 6 maj 2016 

 
Att gå på bio är ett tydligt ”call-to-action” det vill säga att inlägget uppmuntrar till 
att agera, i detta fallet genom att bjuda med sina vänner eftersom många vill gå 
tillsammans med andra på bio. I denna posten står det inte i texten att Disney 
uppmuntrar till att tagga en vän de vill gå med, så den har inte någon klick-bate 
(klick-lockbete) innehåll som Serneberg, (2016) varna för att använda. Det skulle 
i så fall kunna varit i form av en tävling för att vinna bio-biljetter i kombination 
med att uppmuntra till att tagga en vän de vill gå med. Men så är det inte i det här 
fallet. Målgruppen kan även den spela in en roll i just detta inlägget. Även om 
Disneys animerade och tecknade filmer har en yngre målgrupp, främst barn, så 
har många växt upp med Disney och denna spelfilmen tilltalar de i vuxen ålder 
som är den målgruppen som är aktiv på Facebook.  
Sammanfattningsvis så har inlägget högt engagemang eftersom innehållet tilltalar 
målgruppen, har hög kvalité och relevans, publicerats vid rätt tidpunkt samt 
inbjuder till en ”call-to-action”.  
 
Dagarna före inlägget publicerades spelar också in i räckvidden för ett inlägg. 
Enligt Olsson (2017) så krävs det oftast flera fullträffar på rad för att ett inlägg ska 
få hög räckvidd och engagemang. Vem som gör posten i det här fallet Disney 
spelar även in i engagemanget och vilken räckvidd som det lyckas få. Om flera 
vänner interagerar med samma inlägg, delar det och kommenterar, taggar med 
mera, kort sagt ju mer engagemang desto större räckvidd (s.20). Den 5 maj 
publicerades en bild med Dumbo och hans mamma med texten ”samla på minnen 
inte saker” och som hade 1700 reaktioner och 340 delningar. Budskapet i texten 
väckte tydligen många fans reaktioner eftersom det har ett värde i sig. Denna 
formen av inlägg är ofta förekommande på Disneys sida och deras fans delar dem 
kanske på grund av nostalgi för att de sett filmen som barn och/eller för de tycker 
det är ett fint budskap som de vill dela till sina vänner. Det räcker inte att enbart 
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publicera inlägg som är roliga och underhållande (3.6) det behöver även ge ett 
värde hos fansen och det verkar Disney lyckas med genom sina inlägg. 
 

 

Figur 16: Disney inlägg 5 maj 2016 

Andra populära inlägg på sidan är relaterade till vilken dag det är i veckan, 
speciellt om det är måndag eller fredag, med budskapen som anspelar på att 
måndag är en mindre rolig dag eftersom det vanligtvis är då människor börjar 
jobba efter helgen. Fredagarna brukar handla om att det ska bli skönt med helg 
och ledigt eller som i Figur 17 från den 4 maj med en långhelg. Många av de 
inläggen Disney har anspelar på människors känslor kring sin vardag och ger 
Disneykaraktärer liknelser som människor kan relatera till. Speciella helgdagar 
och andra aktuella händelser, exempelvis att det snöade i maj är andra exempel 
på tidsmässig relevans. 
 

 

Figur 17 : ”Memes” Nu är det långhelg från Disney den 4 maj 2016 
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Figur 18 : Form av inlägg som Disney publicerade på sin Facebooksida perioden 5/5–

13/6 2016 

 
Disneys inläggen hade 55% original innehåll som mestadels bestod av memes, 0% 
var delningar eller engagemang från någon annan sida eller användare och 45% 
av inläggen hade promotion innehåll. Formen på inläggen varierade. 1 inlägg 
(6%) hade bild/foto, 16 inlägg (52%) var memes (bild med text) och 13 inlägg 
(42%) bestod av video (se Figur 18), 1 inlägg (3%) bestod av en tävling. De 
promotionella inslagen är större (45%) än den rekommenderade mängden på 5% 
eller mindre enligt Scott (2017) Figur 4. 
 
Vidare så finns det inga delningar eller visat engagemang från andra 
sidor/användare vilket borde vara den största delen enligt densamme regel. Deras 
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närvaro i inläggen syns vid frågor från användarna i kommentarsfälten men det 
finns få uppföljningar på övriga kommentarer. 
 
 

 

Figur 19 :  Variationen mellan inläggen på Disneys Facebooksida 5/5–13/6 2016 i 

förhållande till ”Sharing more than sellling rule” av (Scott, 2017) 

 
Kontinuerlig närvaro är en viktig faktor enligt resultaten från intervjuerna. 
Disney har under de 40 dagarna totalt 31 antal inlägg vilket tyder på en 
kontinuerlig närvaro (77%). Korta koncisa inlägg där det tydligt framgår vad som 
är budskapet är en annan viktig faktor. För det mesta är Disneys inlägg videor 
eller memes. I det senare står det redan text på bilden och då skriver de cirka tre 
ord eller en emoji. Samtliga inlägg har en tydlig koppling till företaget och allt 
innehåll är original.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet från Interaktionsmätningen på Disneys 
Facebooksida att videor och memes är vanligaste formen på inlägg. Det 
promotionella innehållet är för stort enligt Figur 4 : The sharing more than 
selling rule (Scott, 2017, s. 257), dock har de enbart originalinnehåll på sin sida. 
De har kontinuerlig närvaro, samt svarar på frågor. Inläggen är korta och koncisa, 
ofta bilder eller videor som ger ett värde för målgruppen och är delbart. Vidare är 
inläggen tidsmässigt relevanta. Något som saknas är att Disney inte tar ställning 
till något. Till viss del kan alla deras memes om kärlek, vänskap och rättvisa stå 
för den delen. Men det saknas ändå inlägg där de visar engagemang i en aktuell 
händelse samt visar engagemang för andra genom att följa med i diskussionen i 
kommentarsfälten. Innehållet är även enformigt eftersom det är mestadels 
memes och trailers.  

 
 

5.2.2 Starbucks 

Starbucks Sverige hade den 13 maj 2016 med 4068 högst antal interaktioner. 
Lägst interaktion hade sidan den 6 maj med 209 interaktioner. Den höga 
interaktionen beror främst på en hype som Starbucks startat i tidigare inlägg och 
även efterföljande, om erbjudande av 50% på Frappuccino. I det inlägget som 
publicerats den 13 maj då erbjudandet öppnar och efterkommande inlägg om 
samma sak är flera kunder missnöjda över att erbjudandet inte gäller i alla deras 
butiker. De kommentarerna som inte innehåller ett frågetecken(?) är ej besvarade 

Disneys inläggsvariation

Promotion 44% Original 55% Delningar/engagemang 0%
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av Starbucks, vilket tyder på att de har ett bevakningsverktyg på sin sida och 
endast väljer att besvara frågor. Att besvara negativ kritik snabbt är något som 
lyfts fram som extra viktigt både i intervjuerna (se 4.2.5 Negativa kommentarer 
och policy) samt Företagspolicy och etik (3.8) Detsamma gäller om kunderna 
delar med sig av egna bilder och visar på engagemang för företaget, vilket 
Starbucks inte uppmärksammar under denna perioden i något av inläggen. Även 
om kommentarerna i Figur 21 innehåller kritik så skriver samme användare att 
produkten var god, vilket överensstämmer med (Serneberg, 2016) teorin om att 
människor vill uppfattas som trovärdiga; att de skriver en negativ sak uppföljt 
med en positiv. 
 

 

Figur 20 : Starbucks inlägg om Frappuccino happy hour 13 maj 2016 

 

 

Figur 21 : Negativa kommentarer som ej besvarats av Starbucks 

 
Vidare så tar Starbucks inte ställning till något och visar sitt engagemang till sina 
kunder genom att dela andras historier eller genom att besvara kommentarer där 
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kunderna väljer att lägga upp bilder.  Alla inläggen består av produktbilder med 
uppmaning att köpa produkten. Inläggen är korta och koncist och har hög relevans 
för vad företaget säljer. Tidsmässigt så anpassar de innehållen efter väder och årstid 
samt helgdagar. De har en kontinuerlig närvaro (57%) genom att de har 23 inlägg 
närvaro under de 40 dagarna som mätningen genomfördes. Det syns trots det 
promotionella formen på inläggen visat intresse hos fansen genom kommentarer. De 
flesta handlar om frågor var de kommer öppna nya butiker. 
 
 

 

Figur 22 : Form av inlägg som Starbucks publicerade på sin Facebooksida perioden 

5/5–13/6 2016 

De promotionella inslagen är större (100%) än den rekommenderade mängden på 
5% eller mindre enligt Scott (2017) ”share more than selling rule” (se Figur 23).  
Vidare så finns det inga delningar eller visat engagemang från andra 
sidor/användare vilket borde vara den största delen enligt densamme regel. Deras 
närvaro i inläggen sker vid frågor från användarna i kommentarsfälten. 
 

 

Figur 23 :  Variationen mellan inläggen på Starbucks Facebooksida 5/5–13/6 2016 i 

förhållande till ”Sharing more than sellling rule” av (Scott, 2017) 

 
Sammanfattningsvis så är allt innehåll under mätningen endast produktbilder 
och promotion. Deras högsta interaktion sker under en hype där flera bilder om 
erbjudande på 50% rabatt sker under några dagar. Hype, promotion och 
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överreklamering stämmer inte med varken resultatet från intervjuerna eller 
teoretiskt ramverk inom social networking. Rabatterbjudandet verkar ha gett mer 
interaktion men den gav även irritation från kunder som kände sig besvikna när 
det stod i det finstilta att erbjudandet inte gällde i samtliga butiker. Trots hype, 
mycket promotionella innehåll samt negativa kommentarer som ej besvarats så är 
fansen aktiva och intresserade av produkterna. Det syns även en hög närvaro i 
förhållande till antal fans på sidan har (se Figur 11). 
 

5.2.3 Coca-cola 

Coca-cola Sverige hade den 15 maj 2016 med 5655 högst antal interaktioner. 
Lägst interaktion hade sidan den 7 maj med 713 interaktioner. Den 15 maj finns 
inget inlägg på deras Facebooksida med dagen innan hade den ett inlägg med en 
GIF med temat Eurovision Song Contest, där de uppmuntrade sina fans att ta 
screenshoot för att se vilket land som skulle vinna. Flera fans publicerade 
bilderna i kommentarsfältet. I detta fallet beror höjningen på en uppmaning till 
fansen att samskapa och det ett av flera inlägg som Coca-cola gör just det. 
 

 

Figur 24 : Cocas-colas inlägg till Eurovision med flera bilder på screenshoots i 

kommentarsfältet där användarna slumpat fram sin vinnare genom deras ”coke-

orakel” 

I ett senare inlägg från 3 juni 2016 uppmanar de sina fans att skicka in bilder på 
sina favorit picknickställen som de senare skapade ett collage med. Företaget har 
flera inlägg om sponsring för Gothia Cup och Fotbolls EM. Vid det senare finns 
två delningar av en video och en bild som är delad från ett event kallat 
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NextinFootball de sponsrar. De har därför visat engagemang för andra och har 
12% av sitt innehåll för delningar/engagemang (se Figur 26) 
 
Att samskapa med sina fans och visa engagemang kring andra event och delta i 
diskussioner bidrar till den två-vägskommunikation (3.6.3 
Tvåvägskommunikation). Coca-cola svarar på negativ kritik kring produkter som 
vid flera tillfällen handlar om miljöfrågor, där de länkar till mer information på 
sin hemsida. De följer även upp när deras fans tar egna initiativ och publicerar 
bilder samt kommenterar dessa med en positiv attityd. Inläggen har en positiv 
och kul attityd där de behandlar och uppmärksammar olika dagar vilket ger ett 
humoristiskt inslag. De har fler videor och GIF än bilder där de flesta promotar 
läskedrycken. I skillnad från Starbucks står det inte i texten budskap som ”kom 
och köp” utan det är mer kreativt anpassat till vad videon/GIF handlar om. 
Varumärket är tydligt i alla inläggen, även de som handlar om Fotboll, vilket 
resulterar i att det tydligt framgår vem som är avsändaren. 
 
Sammanfattningsvis så är det mer variation på innehållet på Coca-colas sida än 
Disney och Starbucks. De inbjuder till att samskapa och har publicerar inlägg 
kontinuerligt ofta med humoristiska inslag anpassat efter aktuella händelser. De 
har enligt ”Share more than selling rule” för hög andel promotionellt innehåll 
inlägg.  
 

 

Figur 25 : Form av inlägg som Coca-Cola publicerade på sin Facebooksida perioden 

5/5–13/6 2016 

 

 

Figur 26 : Variationen mellan inläggen på Coca-colas Facebooksida 5/5–13/6 2016 i 

förhållande till ”Sharing more than sellling rule” av (Scott, 2017) 
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5.2.4 Sammanfattning 

Jämförelse mellan företagen visar att samtliga har för stor andel promotion. 
Inläggen har liten variation hos både Starbucks och Disney. Den interaktion som 
syns hos Disney och Starbucks har en hype kring en ny produkt där samma 
information återkommer (dock med olika trailers och bilder) under flera dagar. 
Interaktionen hos fansen i dessa inläggen bygger på intresset för produkten och 
fans som använder kommentarsfältet för att tagga sina vänner de vill gå på bio 
eller dricka kaffe tillsammans med. Det är en av anledningarna till att använda 
sociala medier, att träffa människor och diskutera gemensamma intressen men 
även att stämma träff för att ses i verkligheten. Disneys Fans verkar uppskatta 
deras memes som delar vidare eftersom de är roliga eller har ett fint budskap. 
Coca-colas inlägg har högre variation på innehållet i sina inlägg även om många 
av dem är en coca-colaflaska med kall läskande dryck. De har liksom Disney en 
positiv attityd i sin sociala närvaro. För att ge fans ett autentiskt och genuint 
innehåll krävs det däremot mer än roliga inlägg som fansen gillar att dela. Det 
krävs att företagen lyckas få sina fans att prata om dem samt att själva bli 
delaktiga i den diskussionen. Vilket inte syns i kommentarfältet på vare sig 
Starbucks eller Disney. Därav märks inte en två-vägskommunikation tydligt hos 
de företagen.  Det är däremot fler personliga kommentarer från coca-cola till 
kunderna. Coca-cola har även inlägg som videor där en känd artist intervjuar 
olika personer inför fotbolls-Em vilken ger en mer autenticitet i deras inlägg än 
att enbart använda promotion bilder.  
 
Vidare är det viktigt att fundera över vilket mål företagen kan tänkas ha kring sina 
inlägg. Att skapa högt engagemang är inte ett ändamål i sig visar resultatet från 
intervjuerna. I Disneys fall är det tydligt att ändamålet är att få sina fans att gå på 
bio i det inlägget som nådde högst interaktion. I Coca-colas fall är det att inbjuda 
till att samskapa och under melodifestivalen samt att göra fans sugna på att 
dricka mer läsk. Starbucks promotion inför Happy Hour är att få fler att dricka 
kaffe. Vid alla tre fall är det tydligt att det gett popularitet eftersom det inbjuder 
till en call-to-action. 
 
I kontrast med vad resultatet från intervjuerna visade, att anonymiteten har ökat i 
sociala medier, så är det ändå flertalet personer som taggat sina vänner i Disney 
och Starbucks inläggen.  

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Hur har Facebook förändringar av sin algoritm påverkat företags 
marknadsföring? 

Till att börja med är den huvudsakliga förändringen som skett att kvalitén blivit 
mycket bättre sedan Facebook gjort sina förändringar. Resultatet visar att 
utvecklingen som skett på relativt kort tid på Facebook har gått från att skapa 
stora sociala nätverk till att allt mer rikta ett specifikt innehåll till en utvald 
målgrupp genom annonsering. Framförallt så visar resultatet i studien på 
användarnas ändrade användarvanor eftersom det idag blivit ovanligare att följa 
en företagssida. De förväntar sig även att innehållet riktas direkt till dem samt har 
blivit vanare vid högre kvalité. Därtill har förändringarna bidragit till att allt 
innehåll behöver betalas för om det ska få någon räckvidd, även till sidans följare. 
Tidigare har det varit fokus på att få så många likes till sin sida som möjligt men 
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det är inte längre viktigt. Högt engagemang är inte ett ändamål i sig eftersom det 
inte säger något om relevansen till företaget eller om det kommer generera något 
företagens mål av sina sociala medier.  
 
Fortsättningsvis så visar resultatet att det har blivit lättare att nå in hos 
målgruppen eftersom Facebooks innehåll har förbättrats genom att det har högre 
relevans till kunderna. Å ena sidan är det är mer kvalitativt innehåll som ger ett 
större värde hos kunderna, å andra sidan innebär det att Facebook har större 
makt över vilket innehåll som visas i användarnas nyhetsflöden med fördel för 
betalt innehåll. Har det under de omständigheterna blivit mindre ”permission 
marketing” (Godin, 1999) genom att andelen betalda inlägg bidragit till en ökad 
annonsering? En förklaring till förändringarna är att Facebook värnar om sina 
användares upplevelse då det tidigare var en stor mängd reklam och störande 
innehåll som nu minskat. Om användarna tröttnar så får det till följd att de går 
vidare till en annan plattform. Som ett resultat av förändringarna har mängden 
reklam minskat användarnas nyhetsflöden och fått som följd att det numera är 
lättare att nå in med sitt budskap, eftersom annonserna styrs genom Facebooks 
algoritm. Annonseringar styrs genom ett auktionsverktyg och har som följd att 
priset stiger hos den målgruppen som är populär. Vidare har ökningen av betalt 
innehåll inneburit att allt mer pengar investeras i ett utländskt företag vilket ger 
konsekvenser för nationalekonomin. På grund av detta bör företagen tänka över 
sin media-mix för sin marknadsföring och hur stor budget de spenderar i sociala 
medier som Facebook.  
 
På grund av att studien inleddes under 2016 och avslutades 2017 går det att 
jämföra resultatet från den första intervjun med resultatet från de senare. Det 
som Serneberg, (2016) menade kommer ske i framtiden och hopppades på en 
positiv utveckling där ”gott innehåll kommer trumfa” har redan skett på 
Facebook. Det är som Serneberg (2016) menar inte längre målet att ”jaga likes” 
och skapa innehåll som ger så högt engagemang som möjligt eftersom det ser bra 
ut i statestiken. 

6.1.2 Vad skapar högt engagemang hos användare till kommersiella sidor på 
Facebook? 

Resultatet visar på att det förutom att skapa relevant innehåll med hög kvalité 
även att det är viktigt att visa engagemang för andra i sociala medier. Det är 
viktigt att fundera över vad som är målet samt vad företaget eller organisationen 
vill få ut av sina sociala medier. Fortsättningsvis visar resultatet att det är viktigt 
att upprätthålla en företagspolicy för att använda vid krissituationer eller vid 
förekomsten av negativa kommentarer och näthat. Att skapa hög interaktion är 
inte ett ändamål i sig utan innehållet gör mest nytta när den når in hos en specifik 
målgrupp. Innehållet ska skräddarsys utefter en specifik målgrupp som når denne 
vid rätt tidpunkt så det har ett så relevant innehåll för användaren som möjligt. 
 
Skillnader mellan metoderna visar att de företagssidorna som ingick i studiens 
interaktionsmätning innehöll stor del promotion (Interruption marketing) och 
inlägg som uppmuntrade till interaktion utan att de egentligt hade ett värde för 
fansen eller att generera något till företaget. Högst interaktion hade inlägg som 
innebar att fansen kunde samskapa kring ett gemensamt intresse eller träffas runt 
ett aktuellt event. Resultat från intervjuerna visade på att hög 
engagemangsfrekvens i sig inte är ett ändamål. Orsaken till att de företagssidorna 
har en kontinuerlig närvaro med fokus på inlägg som användarna gillar att dela 
beror på att de kommer ha en högre chans att få stor räckvidd då de har ett inlägg 



 

50 

där de vill sälja något. Det krävs oftast flera fullträffar i rad för att skapa hög 
interaktion visade resultatet från intervjuerna samt studien av företagssidorna. 
 
Vidare visar resultatet visar att det är viktigt att kommunicera med sina kunder 
och engagera sig i deras verksamheter, intressen och vad som engagerar dem. 
Social networking handlar främst om att skapa en personlig kontakt med andra 
och skapa ett förtroende hos andra, inte att sända ut en-väg-kommunikations 
budskap. Idag krävs autentiskt och genuint innehåll och användare är inte 
intresserade av hype och överreklamering. Språket är mer talspråkligt och 
stämningen på Facebook mer personlig. Fördelen med denna form av 
kommunicering är att det går att möta sina kunder på den platsen där de befinner 
sig på rätt tidpunkt samt spåra deras intressen och reaktioner. 
 
Vad som framgår tydligt i resultatet från intervjuerna samt teoretiskt ramverk så 
är det oerhört viktigt för alla företag som har en Facebooksida att upprätta en 
företagspolicy. Det finns ett samband mellan samt flera orsaker till att det blivit 
vanligare med nättroll samt näthat och ökad anomymitet i sociala medier. I den 
ena intervjun framgick det att en kommunsida kan få utstå mycket ohämade och 
kränkande kommentarer. I en demokrati så finns det en gräns för hur mycket 
otolerans som det går att tolerera. Hatiska och kränkande kommentarer 
skrämmer bort andra från att uttrycka sig och ha åsikter samt att det skadar 
varumärket. För en del organisationer har denna effekten bidragit till att de 
stänger av möjligheten för användare att göra inlägg samt kommentera med 
rädslan att få negativa kommentarer. Men en av de viktigaste funktionerna med 
två-vägs-kommunikationen tas i de fallen bort och de förlorar den möjligheten att 
vara ett varumärkescommunity. 

6.1.3 Hur kommer framtidens marknadsföring se ut på Facebook? 

Till att börja med satsar Facebooks på att bli den nya Tidens Tv-kanal visar 
studiens resulat. Jämförelsevis med antalet videor som visades i nyhetsflödena 
hos de tre företagen som ingick i interaktionsmätningen går det att konstatera att 
antalet videor är betydligt fler. Under de omständigheterna har Coca-cola börjat 
sända sin egen Coce-Tv där följarna kan bidra med förslag till en ”bucklet-list som 
programledarna ska ta sig an och utföra under programmet. Denna typ av 
samskapning är ett bra exempel på vad social networking kan innebära genom att 
skapa ett relevant, intressant och underhållande innehåll av hög kvalité. Facebook 
lanserade även den egna plattformen Watch med eget originalinnehåll för videor 
under augusti 2017, vilket möjliggör att videoupplevelsen blir ännu bättre hos 
sina användare (Facebook , 2017). Där kan användarna se vilka videor som är 
populära i deras sociala nätverk samt hålla sig uppdaterade genom Watchlist så 
de håller sig uppdaterade om nya avsnitt.  
 
Fortsättningsvis förutspådde Serneberg, (2016) under intervjun 2016 att det finns 
utrymme för ny teknik som Vr (Virtuella rummet) på Facebook i framtiden. 
Under april 2017 lanserade Facebook spaces en betaversion av en Vr app där 
användaren kan röra sig i ett virtuellt rum genom att skapa sina egna avatarer och 
bjuda in vänner och familj till samtal, dela 360 bilder och samskapa genom att 
göra 3D bilder tillsammans (Facebook, 2017). Enligt Facebook är detta bara 
början till den sociala Vr upplevelsen och vi kommer få se mer av det i framtiden. 
 
Vidare visar resultatet att endast betalt innehåll på Facebook kommer få en 
räckvidd. Därmed investeras mer av företagens marknadsföringsbudget in i 
utländska företag vilket får följden att den egna nationalekonomin påverkas. 
Därav kommer det utvecklas mer In-house kompetens som svar på det etiska 
dilemmat som det medför. Resultatet visar att företag behöver skapa mål och 
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strategier för hur de arbetar med sin marknadsföring i sociala medier för att 
uppnå en effekt som gynnar både sina kunder samt organisationen.  
 
Idag är det vanligare att kunder själva söker efter information om en produkt de 
vill köpa. Framtidens marknadsföring skulle kunna innebära metoder som bidrar 
till att skapa intressant och relevant innehåll för kunderna som företaget då kan 
mata sina nyhetsflöden på Facebook med. Content marketing är en metodik som 
till största del går ut på att kunden har kommit till 90% av sin köpresa innan ett 
säljande innehåll riktas till dem (Barregren, 2015). Innehållet på Facebook skulle 
därför innebära att den driver trafik till en egen plattform. Att förse kunder med 
innehåll som de själva väljer att ta del av faller därav inom teorin om Permission 
marketing (Godin, 1999). Framförallt är hög kvalité samt relevant innehåll till 
målgruppen viktiga faktorer i framtiden. Programmatisk marknadsföring (se 3.7) 
är den teknik som kommer möjliggöra att målgruppen får relevant innehåll i 
framtida annonseringar. Teorier som Integrerad marknadsföring (se 3.5) och 
content marketing (se 3.2) visar på hur sociala medier kan utnyttjas att följa sina 
kunders vanor samt användas som metod och strategi som berör hela företaget. 
Därtill kommer marknadsföring att ses som en direkt resurs till hur företag 
kommer skapa strategier som i Coca-colas och American Airlines exempel (se 
3.5). Vidare visar resultatet i studien att det kvalitativa innehållet kommer nå en 
balans där relevant innehåll som intresserar kunderna går ihop med ledningens 
vinstintresse. 

6.2 Metoddiskussion 

Målet med studien var att ge företag och organisationer kunskaper i hur de 
skapar relevant innehåll som engagerar sina kunder och hur de ska arbeta med 
sin marknadsföring på Facebook. För att uppnå målet valdes två metoder ut vilka 
var en kvalitativ studie samt en kvantitativ. Metoderna kompletterade varandra 
på ett sätt att det både gav studien ett djup som belyste fenomen kring hur 
marknadsföringen förändrats över tid samt undersökte hur användarna själva 
engagerar sig vid olika former av inlägg. På så vis uppnådde de studiens mål 
genom att ge kunskap om hur företag ska arbeta med sin marknadsföring i 
framtiden. 

6.2.1 Interaktion och engagemangsfrekvens på Facebook 

Metoden har varit användbar för att mäta antalet aktiva användare på sidan en 
period under 2016. Idag finns inte det verktyget kvar, alternativt att det enbart är 
synlig för administratören för sidan. Resultaten från denna mätningen påverkas 
inte av förändringen eftersom verktyget fanns där då interaktionsmätningen 
genomfördes. Metoden ger ett exempel på hur tre i svenska varumärken trots 
mycket promotion ändå hade en hög interaktion. Det gick dock inte att räkna ut 
hur stor andel av följarna som var aktiva på sidorna för Coca-cola och Disney 
eftersom de är regionsidor och visar samtliga följare i hela värden medan 
interaktionen mäts för den regionala sidan. Framförallt innebar metoden att det 
tydligt gick att se upp-och-nedgångar i interaktion samt analysera vilket innehåll 
som publicerats under topparna. 

6.2.2 Intervjuer 

Metoden har tillsammans med aktuellt teoretiskt ramverk varit användbar som 
en modell vid analys av interaktionsmätningen. Den bringade även klarhet i de 
fenomen som uppstått under tidens gång om vad och hur det påverkat företags 
marknadsföring. Eftersom det gick ungefär ett års tid emellan den första 
intervjun och de två sista gick det att jämföra resultatet och se vad som skett på 
Facebook under tiden. Det som Serneberg ( 2016) förutspådde skulle hända hann 
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redan inträffa innan studien vad slutförd. Under de omständigheterna visar 
resultatet på att förändringar på Facbook går väldigt snabbt.  

6.3 Implikationer 

Studiens valda metoder kompletterade varandra på ett bra sätt men studien 
kunde även inkludera vad användarna anser om de förändringar som skett på 
Facebook angående att mindre innehåll från företagssidor visas i deras 
nyhetsflöden. Upplever användarna på att kvalitén har förbättrats som resultatet i 
denna studien visar eller upplever de att det inte längre är permission marketing 
där de ger sin tillåtelse och godkännande av företaget innan de får annonser.  

6.4 Begränsningar 

Resultaten är baserade på marknadsföring som sker via Facebook för företag. 
Förhållanden kring denna formen begränsades till att inte inkludera 
annonseringsverktyget men resultatet visade att företag idag behöver betala för 
sitt innehåll för att få en räckvidd. Därav ingår annonsering på Facebook till viss 
del både i teoretiskt ramverk och empirin. Studien belyser heller inte 
konkurrensen från andra sociala medier men det har en tydlig påverkan på 
Facebooks förändringar eftersom de vill behålla sina användare. 

7 Slutsatser och rekommendationer 

Studiens syfte var att undersöka hur företag kan skapa relevant innehåll som 
engagerar deras kunder och hur de ska arbeta med sin marknadsföring på 
Facebook. 
 
Teorin om Permission Marketing (Godin, 1999) har varit särskilt användbar för 
att analysera resultatet från expertintervjuerna. Analysen visade att hög kvalité 
och relevant innehåll till målgruppen är viktiga faktorer som ger en positiv 
upplevelse hos användarna. Ett annat fenomen som framkommer genom den här 
studien som bidragit till analysen är användarnas ändrade vanor att inte följa 
företagssidor. Användarna har blivit mer anonyma med vad de gillar och vana vid 
att få ett högkvalitativt innehåll direkt riktat till sig istället för att aktivt följa en 
sida. Ett resultat som förtjänar att uppmärksammas är hur Facebook styr 
användarnas innehåll i deras nyhetsflöden genom att ändra algoritmerna till 
fördel för det innehåll som företagen betalar för. Utan att betala kommer inlägget 
inte visas ens för de som väljer att följa företagssidan. Det bidrar även till en 
förändring i nationalekonomin då allt mer av företagens marknadsföringsbudget 
investeras i ett utländskt företag. 
 
Metoden ”Sharing more than selling rule” (Scott, 2017) har varit användbar för 
att analysera resultatet från interaktionsmätningarna hos de tre företagssidorna. 
Analysen har speciellt fokuserat på hur användarna på Facebook reagerat vid 
olika förhållanden som kundnöjdhet, formen av inlägg och dess relevans till 
produkten/tjänsten samt kontinuerlig närvaro. En faktor som blev tydlig tidigt i 
undersökningen är att skapa högt engagemang inte är ett ändamål i sig utan det 
är viktigt att tänka över vilken relevans innehållet har till produkten och 
varumärket och vad det kommer generera tillbaka till företaget. Min analys visar 



 

53 

att hög kvalité och tydlig kontext i inlägget är det mest väsentliga för att skapa 
engagemang hos användarna. 
 
Andra resultat som ställs i fokus är att interaktionen kring innehåll som tar 
ställning till något eller inbjuder till samskapande blir högre samt får fler positiva 
kommentarer. 
 
Slutligen, visar resultaten också att framtidens marknadsföring på Facebook 
kommer innehålla nya tekniker inom ”Virtuell reality” samt att de satsar på att bli 
en ny form av Tv-kanal. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet av studien att följande faktorer är viktiga för 
att skapa ett högt engagemang på Facebook: 
 

 Kontinuerlig närvaro 
 Svara på kommentarer snabbt, speciellt negativa 
 Två-vägs-kommunikation 
 Kort, koncis text och talspråk 
 Tidsmässigt relevant innehåll 
 Tilltalar/ger värde till målgruppen 
 Bilder eller rörligt material som förtydligar budskapet 
 Ta ställning till något, visa engagemang för andra och deras intressen 
 Rätt attityd, det är kul och roligt att nätverka 
 Relevans till företaget, framgår tydligt vilken koppling innehållet har till 

företagets verksamhet 
 Autentiskt och genuint innehåll som bidrar till ökat förtroende 
 Hög kvalité på bilder/videor/text 
 Inbjuda till att samskapa och/eller uppmuntra till att träffas utanför 

sociala medier genom event 

7.1 Vidare forskning 

Det sker ständigt förändringar och uppdateringar om marknadsföring på 
Facebook. För vidare forskning rekommenderas att studera användarnas 
upplevelse eftersom denna studien inte belyser marknadsföringen ur deras 
perspektiv. Hur ser användarna på utvecklingen av att allt innehåll från 
företagssidor är betalt idag samt att det innehåll från sidor de följer hamnar långt 
ned i deras nyhetsflöden? Enligt resultatet så har det blivit enklare att 
marknadsföra sig på Facebook idag än det varit tidigare. Innehållet är bättre och 
har högre relevans till målgrupperna än tidigare menar de respondenter som 
ingått i intervjuerna. Men har det också resulterat i att Facebook fått för stor makt 
över vilket innehåll som visas i sina användares nyhetsflöde? Marknadsföring i 
sociala medier handlar mycket om att ge sitt ”permission” genom att gilla, dela, 
bjuda in vänner och att användarna kan visa vad de är intresserade av. Handlar 
det fortfarande om permission marketing idag när allt publicerat innehåll 
behöver betalas för hos företagssidor? Eller belönar algoritm endast de som 
betalar för innehållet? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Bilaga ett och två visar de intervjuguider som användes vid de 
enskilda intervjuerna 

 

Frågor vid intervju till Serneberg (2016) 

Presentation, vad jag skriver om varför mm. 

Skriver om marknadsföring på Facebook och hur företag ska kunna lyckas nå ut till 
sina följare via företagssidan. 

ÄMNEN: INTERAKTION, ENGAGEMANG, POLICY, FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID
 FRAMTIDEN 

Anonym i intervjun? 

Hur lång erfarenhet har du av att arbeta inom marknadsföring i sociala medier? 

INTERAKTION & ENGAGEMANG 

- Hur arbetar ni för att engagera era följare på Facebook? 

- Vilken form av inlägg brukar ge hög interaktion? 

- Hur arbetar ni för att få nya följare till er Facebooksida? 

- Hur väljer ni ut målgruppen som annonserna visas för? 

- Lägger ni mycket resurser på att få nya följare till er Facebooksida? 

POLICY 

- Hur hanterar ni negativ kritik på er Facebooksida? 

- Hur ser er policy ut för er marknadsföring i sociala medier? 

FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID 

- Vilka förändringar har du sett de senaste åren vad gäller marknadsföring på 

Facebook? 

- Hur upplever du det idag i jämförelse med tidigare att nå ut med information till 

följare? 

FRAMTIDEN 

- Hur tror du framtidens marknadsföring kommer se ut för Facebook? 
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Frågor vid intervju till Olsson (2017) och (Anonym, 2017) 
 
Frågor om marknadsföring på Facebook. Intervjun är en del i en kandidatuppsats för 
utbildningen Grafisk design och Webbutveckling på Jönköping University. Uppsatsen 
handlar om företags marknadsföring på Facebook och hur de ska arbeta med att 
skapa ett högt engagemang hos sina följare, för att på så vis nå ut med sin 
information. Idag är det svårare för företag att nå ut med sina inlägg till de som väljer 
att följa en sida och därför krävs det att inläggen skapar ett högt engagemang. 

1. Vad ska man tänka på som företag när man skapar inlägg på en facebooksida, 
för att skapa högt engagemang? Är det en viss form av innehåll som är mer 
effektivare än andra? 
 
2. Hur ska man lyckas få nya följare till en facebooksida? Är det viktigt att ha 
många följare? 
 
3. Hur bör man hantera negativ kritik på en facebooksida? Är det viktigt för 
företag att ha en policy för sin interaktion på Facebook? 
 

FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID 

Vilka förändringar har du sett de senaste åren vad gäller marknadsföring på 
Facebook? 
Hur upplever du det idag i jämförelse med tidigare att nå ut med information till 
följare till företagsidor? 

 

FRAMTIDEN 

Hur tror du framtidens marknadsföring kommer se ut för Facebook? 
 


	Abstract
	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Syfte och frågeställningar
	1.4 Omfång och avgränsningar
	1.5 Disposition

	2 Metod och genomförande
	2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
	2.2 Arbetsprocessen
	2.2.1 Interaktion och engagemangsfrekvens på Facebook
	2.2.2 Intervjuer

	2.3 Ansats
	2.4 Datainsamling
	2.5 Urval
	2.5.1 Interaktion och engagemangsfrekvens
	2.5.2 Intervjuer
	2.5.3 Litteraturstudier

	2.6 Dataanalys
	2.7 Trovärdighet
	2.7.1 Interaktion och engagemangsfrekvens på Facebook
	2.7.2 Intervjuer
	2.7.3 Litteraturstudie


	3 Teoretiskt ramverk
	3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori

	Begreppsdefinitioner
	3.2 Olika marknadsföringskoncept
	3.3 Permission marketing
	3.4 Interruption marketing
	3.5 Integrerad marknadsföring
	3.5.1 Masskommunikation
	3.5.2 Strategi
	3.5.3 Mål

	3.6 Social media marketing
	3.6.1 Sharing more than selling rule
	3.6.2 Varumärkessamhället
	3.6.3 Tvåvägskommunikation
	3.6.4 Nya marknadsföringsregler

	3.7 Programmatisk marknadsföring/ Big data
	3.7.1 Facebook algoritm
	3.7.2 Nå köparna direkt
	3.7.3 Nischade målgrupper

	3.8 Företagspolicy och etik

	4 Empiri
	4.1 Interaktion och engagemangsfrekvens på Facebook
	4.1.2 Disney
	4.1.3 Starbucks
	4.1.4 Coca-cola

	4.2 Intervjuer
	4.2.1 Förändringar över tid
	4.2.2 Programmatisk marknadsföring
	4.2.3 Relevant innehåll med hög kvalité
	4.2.4 Ofrivilliga skribenter
	4.2.5 Negativa kommentarer och policy
	4.2.6 Att få fler följare till sin sida
	4.2.7 Framtidens marknadsföring på Facebook


	5 Analys
	5.1 Intervjuer
	5.1.1 Förändringar över tid
	5.1.2 Interruption marketing
	5.1.3 Relevant innehåll av hög kvalité
	5.1.4 Ofrivilliga skribenter
	5.1.5 Trovärdighet
	5.1.6 Kontinuerlig närvaro
	5.1.7 Visa engagemang för andra

	5.2 Interaktion och engagemangsfrekvens på Facebook
	5.2.1 Disney
	5.2.2 Starbucks
	5.2.3 Coca-cola
	5.2.4 Sammanfattning


	6 Diskussion
	6.1 Resultatdiskussion
	6.1.1 Hur har Facebook förändringar av sin algoritm påverkat företags marknadsföring?
	6.1.2 Vad skapar högt engagemang hos användare till kommersiella sidor på Facebook?
	6.1.3 Hur kommer framtidens marknadsföring se ut på Facebook?

	6.2 Metoddiskussion
	6.2.1 Interaktion och engagemangsfrekvens på Facebook
	6.2.2 Intervjuer

	6.3 Implikationer
	6.4 Begränsningar

	7 Slutsatser och rekommendationer
	7.1 Vidare forskning

	Referensförteckning
	Blogposter
	Uppslagsverk

	Bilagor

