
Kandidatarbete i Medieteknik 30 hp 

VT - 2012 

 

 

 
 

“Vad kostar det att marknadsföra sig gratis?” 
En undersökning kring de sociala bruset och nackdelarna med 

att marknadsföra sig via Facebook 
AV TOMMY SÄHL & KRISTIAN PERSSON 

 

 

 

 

Examinator: 

Peter Ekdahl 

Handledare: 

Peter Giger 

Biträdande handledare: 

Alexander Hansson 

Blekinge Tekniska Högskola 

Sektion för planering och mediedesign, Avdelningen för teknik och estetik 

Campus Karlshamn 

 

 



	   2	  

Abstrakt 
Med vår studie vill vi belysa de potentiella nackdelarna som finns med att 

marknadsföra sig som företag via Facebook. I och med webb 2.0 och den sociala 

revolutionen, där alla kan dela med sig av vad de vill när de vill, så ökar mängden 

data så pass mycket att markandsförare måste lära sig hantera detta. All data, 

statusuppdateringar, flera typer av media samt länkningar har fått termen “de sociala 

bruset” tilldelat sig. Detta brus måste företagen lära sig att utnyttja eller bryta igenom. 

Via en komparativ analys kommer vi att ställa Pringles och Nestlés 

kommunikationsstrategier mot varandra för att kunna urskilja likheter, skillnader och 

vad vardera del resulterar i. Vi kommer att avgränsa oss till Facebook som valt socialt 

media och utgå från de strukturella möjligheterna som finns där; användare kan skriva 

väldigt fritt, marknadsföraren bakom varumärket kan dela med sig av material i 

flertalet olika utföranden för att anpassa sig till åskådaren samt platsen där 

marknadsföraren och anhängaren kan konversera fritt - kommentarsfälten. Efter en 

avslutad analys och summering kom vi fram till ett flertal nackdelar med 

marknadsföring via Facebook. Många tar för givet att det är gratis, men detta stämmer 

bara till viss del. Vill du ha ut ett bra resultat måste tid och energi läggas på att föra en 

bra kommunikation med anhängarna. Det finns även en chans att företagssidan 

används för att sprida dålig PR av nätaktivister, samt att varumärket blir mer 

mottagligt för kritik när det “blottas” i och med mer personliga eller för innehållsrika 

statusuppdateringar.  

 

Nyckelord 

Marknadsföring, sociala bruset, sociala medier, Facebook, relationsmarknadsföring 
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Abstract 
Our study aims to highlight the potential downsides with marketing your company 

through Facebook. With the increasing usage of the web 2.0 mentality and the social 

revolution, where anyone can post anything at anytime, also comes the increased 

amount of data that marketeers must managed to handle. All of this data, status 

updates, several types of media and direct links have gained the term “social noise”.  

Companies have to either break through this noise or learn how to benefit from it. Our 

comparative analysis will compare Pringles and Nestlé’s communication strategies to 

each others, which will tell us the differences, the parables and what they both result 

in. We will limit our analysis to Facebook and the structural features that Facebook 

offers: users can post on your companies page, the marketer that manages the page 

can customize his or her posst so that it fits the target audience, and the commonplace 

for marketers and fans - the comments. When we were done with the analysis we had 

some obvious downsides with Facebook as a platform for marketing; it’s not free in 

that way most people think. If you’re expecting a good result, you’ll have to be 

willing to bring the time and effort that it takes to manage a good and responsive 

communication with your fans. Either by doing it yourself, or hiring someone. 

Another downside is that the page can be “hijacked” and used to spread rumors and 

false information about the brand. This can happen to any page that is free to roam by 

other users. At last, some posts that’ll be done will cause self inflicted wounds to the 

brands image. The more personal the posts get (which they have to at some point) the 

higher the risk to get criticized.  

 

Keyword 

Marketing, social noise, social media, Facebook, relationship marketing 
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Ordlista 
Flöde = “Flöde” är en benämning på det visuella sätt som inlägg och delningar 

presenteras på Facebook. Den senaste eller mest omtyckta händelsen hamnar först, för 

att sedan följas av annat material med lägre relevans, oftast från ett historiskt 

perspektiv, i ett vertikalt flöde.   

  

Dela = Att dela med sig av material på Facebook är en av kärnfunktionerna med 

tjänsten. Utan möjligheten att dela med sig skulle informationen på sidan bli väldigt 

statisk. Man kan som användare dela med sig av en statusuppdatering (som en 

nulägesrapport - vad tänker du på? Vad känner du? osv.), bilder, videos, länkar och en 

mängd annat material. Nästan all information på Facebook har möjligheten att delas 

vidare. Delar man något hamnar det i din egen tidslinje, samt i dina vänners flöden. 

 

Tidslinje = Eller “Timeline”, är benämningen på Facebooks nya design för 

profilsidor. Det är en tidslinje, en tidsresa, över din tid på Facebook. Den första 

statusuppdateringen till den senaste presenteras i ett vertikalt flöde. Som användare 

har man även chans att stjärnmärkta de händelser som varit mer betydelsefulla än 

andra i sitt liv.  

 
Produser = En person som i första hand är användare av en produkt men som 

samtidigt utvecklar den. Personen får oftast inte betalt för det arbete som läggs ner. 

 

Community = Uttrycket beskriver en grupp interagerande människor som lever i 

någon slags närhet, till exempel plats, tid eller förhållande. 

  
Spam = Irrelevant material som delas via missbruk av kommunikationskanaler, 

oönskat material, skräppost. Till exempel länkar som går till reklam.  

 

 

 
 

 

 



	   5	  

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning 7 

2. Problemområde 
2.1. Bakgrund 

2.2. Syfte 

2.3. Problemformulering 

2.4. Avgränsningar 

8 

8 

9 

9 

9 

3. Teori 
3.1. Inledning 

3.2. Webb 2.0 och den sociala revolutionen 

3.3. Det sociala bruset – allmänt, curators och broadcasters 

3.4. Relationsmarknadsföring 

3.5. Facebook och dess användningsområden 

3.5.1. “Gilla” 

3.5.2. Profiler, sidor och grupper 

3.5.3. Annonser 

3.5.4. Page Insights   

10 

10 

10 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

4.0. Tillvägagångssätt och metoder 
4.1. Översikt 

4.2. Metodval 

4.3. Urval 

4.3.1. Pringles 

4.3.2 Nestlé 

4.4 Tillvägagångssätt 

 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

22 

   

  

 



	   6	  

5. Analys och resultat 
5.1. Privatperson kan skriva till företagssidan 

5.2. Företagets statusuppdatering 

5.3. Kommentarsfält 

25 

25 

27 

28 

6. Diskussion och slutsats 
6.1. Slutsats 

6.1.1. Facebook – som kostnadsfri plattform 

6.1.2. Kapad kanal 

6.1.3. Öppnar upp för kritik 

6.2. Slutdiskussion 

6.2.1. Arbetsmetodik 

6.3. Vidararbete 

31 

31 

31 

35 

37 

38 

40 

40 

7. Källförteckning 41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	   7	  

1. Inledning 
Marknadsföring handlar om att man som företag eller varumärke bistår kunder eller 

intressenter med en speciell tjänst eller produkt, att kommunicera, att skapa 

erbjudanden som gör varumärket starkare samt att skapa och hålla löften. Många 

blandar ihop marknadsföring med reklamutskick och TV-reklam. “…men 

marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att 

marknadsföring är allt det företaget gör för att finna sina kunder och behålla dem, 

medan reklam är ett av verktygen för att visa att företaget finns till och har något att 

erbjuda.” (Expowera.se, 2012). 

 

Den snabbast växande plattformen för just detta är internet. Från att ha startat som ett 

militärt nätverk, kallat ARPAnet (About.com, 2012 ), har internet idag blivit en så 

pass stor del av vardagen att internetanslutning nu blivit en laglig rättighet för finska 

medborgare (BBC, 2010). I en undersökning utförd av Mashable.com där 

amerikanska reklambyråer, agenturer och företag deltog, framgick det att de 

spenderade över $26 miljarder förra året (Wasserman, 2012) på att försöka synas och 

höras på internets samtliga fora för att stärka sitt varumärke. 

 

Av 9,5 miljoner svenskar har idag 6,5 miljoner tillgång till internet (SCB, 2012). 

Oavsett om man arbetar som webbutvecklare eller golvläggare är internet en stor och 

närmast naturlig del av den moderna svenskens vardag och nu är även hälften av alla 

4-åringar ute på internet (Forsström, A., 2010). Den mest besökta webbsidan i Sverige  

utöver Google.se är Facebook.com (Alexa.com, 2012). Detta är inte konstigt med 

tanke på att varannan svensk har ett Facebook-konto där 3 miljoner av dessa loggar in 

dagligen. Facebook skapades i samma våg som webb 2.0 och är i dagsläget det största 

sociala nätverket i världen med över 900 miljoner aktiva användare (Alexander, 

2012). Är man en av dessa kan man som användare kommunicera och bygga 

relationer till varje individ efter en bekräftad vänskapsförfrågan via meddelanden, 

statusuppdateringar, foton, videos, länkar eller notiser. Facebook är inte enbart till för 

den enskilda användaren utan är också ett omfattande forum med enorm potential för 

företag och varumärken (Messieh, 2012). 
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Av de tidigare nämnda  $26 miljarderna gick 11,9% till att generera fler anhängare på 

Facebook via profiler, företagssidor och grupper (Wasserman, 2012). Att summor i 

denna skala spenderas på att synas mer på webben och framför allt i sociala medier, 

indikerar på att intresset för att marknadsföra sitt varumärke via Facebook inte visar 

några som helst tecken på att dala. Facebook är väldigt användarvänligt för detta 

ändamål då sidan även erbjuder support i form av videoklasser (Facebook, 2012), en 

guide för hur du bäst marknadsför dig (Facebook.com, 2012) samt ett forum. Då 

Facebook är gratis, både för användare och företagare, flockas självklart den 

sistnämnda kategorin bland sina potentiella kunder. Är det verkligen helt fördelaktigt 

att synas på detta enorma forum som varumärke trots all den support som finns 

tillgänglig? 

 

2. Problemområde 
Här går vi igenom bakgrunden till problemet, syftet, problemformuleringen samt 

frågeställningen. 

 

2.1 Bakgrund 
Hur många varumärken når egentligen ut till sin målgrupp av potentiella eller 

nuvarande kunder via sociala medier? Risken för mindre kända varumärken är att de 

blir inaktiva i det sociala bruset då de inte har den kompetens eller tid som krävs för 

att anses vara aktiva. Utan aktivitet hamnar man lätt i skuggan för de större och mer 

aktiva aktörerna. En företagssida som inte förnyas eller sköts ordentligt kan ibland 

vara värre än att inte ha någon alls, menar Amit (Amit Agarwal, 2010). Detta 

eftersom det är en avgörande faktor när det gäller att generera större kundgrupp då det 

kan vara det första intrycket många användare får av företaget. 

 

Marknadsföring via Facebook är alltså ett relativt nytt och snabbt växande fenomen 

bland marknadsförare där det gäller att ständigt hålla sig i fas med trender och all ny 

funktionalitet som blir tillgänglig. Sköts inte varumärkessidan på bästa möjliga sätt 

kan det lätt ha motsatt effekt. Det är just därför vi har valt att göra en analys kring 

detta. Precis som webben i helhet är detta ett forum som ständigt är under utveckling. 

Vi vill känna att vi bidrar till att hålla det levande då vi båda är intresserade av ämnet. 

Vi ser kommunikationen via sociala medier som en stor del av vår mediatekniska 
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utbildning då det idag krävs en viss social kompetens för att klara sig inom vår 

bransch. Oavsett om man kodar en hemsida eller illustrerar för en reklamkampanj 

måste man alltid kunna sälja in sig själv, både som person och varumärke. Då är 

kunskap om de största sociala mediet värdefull.  

 

2.2 Syfte 
Syftet med denna analys är att undersöka nackdelarna med att marknadsföra sitt 

varumärke via Facebook. Det finns många som tjänar pengar eller exponering på att 

guida den presumtive kunden till en bra Facebooksida. En Googlesökning på “how to 

manage your facebook brand page” i mitten av mars 2012 gav 128 miljoner resultat. 

Bara en bråkdel nämner allt de arbete som faktiskt ligger bakom en framgångsrik sida 

samt de nackdelar som kan uppstå om den missköts. Flertalet varumärken skaffar en 

sida utan att ha något direkt mätbart syfte som att till exempel öka försäljningen eller 

trafiken till sin hemsida. Utan varken direktiv eller syfte är det svårt att sätta en mall 

för hur man ska kommunicera med sina besökare. Då finns risken att 

marknadsföraren, aktören, inte får ut det som förväntats och istället blir missnöjd och 

aktiviteten avtar (Brynestam, 2011). Möjligheterna finns men det gör även 

nackdelarna om man ger sig in på att föra kommunikation med sina anhängare via 

Facebook. “Unfortunately, many companies don’t use them to their full potential, or 

worse, use them badly.” (Kissmetrics, 2012). 

 

Undersökningen strävar efter att belysa och uppmärksamma nackdelarna som ingår i 

denna kostnadseffektiva kommunikationskanal för marknadsföring. 

 

2.3 Problemformulering 
Hur kan man förstå det sociala bruset i relation till marknadsföring? 

- Vad är nackdelarna med att marknadsföra sitt varumärke via Facebook? 

 

2.4 Avgränsningar 
Vi kommer att göra en komparativ analys där vi ställer två aktörer på Facebook mot 

varandra. Pringles och Nestlé kommer vara våra utgångspunkter. Vi kommer inte att 

utföra några egna tester utöver analysen och Facebook är de sociala media vi kommer 

att utgå ifrån.  
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3. Teori 
Under detta teorikapitel kommer vi att gå igenom hur sociala medier föddes i 

samband med webb 2.0, vad “det sociala bruset” egentligen är, 

relationsmarknadsföring samt Facebooks olika användningsområden för en 

marknadsförare. 

 

3.1 Inledning 
Begreppet sociala medier förklaras enkelt med att det är en plattform där personer 

bygger relationer och delar med sig av information, intressen och aktiviteter. Det 

finns olika typer av sociala medier där man kommunicerar på olika sätt, till exempel 

via text, film eller foton. 

 

3.2 Webb 2.0 och den sociala revolutionen 
Internet har revolutionerat sökandet efter information och kommunikationen mellan 

människor. För 10 år sedan fanns det inte i närheten av den tillgänglighet till 

information som det gör idag. Det krävdes en mer tidsödande process för att hitta 

information, samtidigt som det var både teknisk och geografisk svårt att hitta mindre 

kända verk eller studier som var utförda i andra länder (Wesch, 2008). 

 

Med den nya tekniken skapades det en ny virtuell värld där folk kunde träffas, byta 

idéer, diskutera, dela med sig av sina egna kunskaper, bygga upp starka relationer och 

stora nätverk. Personerna är inte bundna till att befinna sig på samma plats eller 

överhuvudtaget träffas i det verkliga livet. Det skapades många nya plattformar, både 

allmänna sociala nätverk och andra mer  “nischade” mot speciella målgrupper. Några 

av de första på marknaden var Myspace, Flickr och Wikipedia (Giger, 2007). 

 

Webb 2.0 är mer än bara en teknologisk utveckling. Det som förmedlas är ett nytt 

tankesätt och en filosofi om öppenhet och människors rätt till yttrandefrihet där man 

delar med sig av den kunskap man besitter för att driva samhället framåt (Hicks, 

Graber, 2010). 

 

“The technology is secondary. This is a social revolution, not a technological one” 

(Wesch, 2009) 
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John Fiske är en forskare inom kommunikation där hans intresseområden är 

populärkultur och masskommunikation. Han anser att det är viktigt med ett öppet 

samhälle där människor har tillåtelse att skriva vad de vill. Han är dock orolig för 

tekniken. Om den utnyttjas av fel person kommer kunskapen att kontrolleras och inte 

kunna spridas lika effektivt (Fiske, 2010). Ett exempel på detta är Kina som har 

blockerat bland annat Google (Melanson, 2010). En annan aspekt han ser på det är att 

teknologin gör att spridningen inte blir jämställd. Det vill säga att det blir en 

klassfråga: om man har råd med teknologin får man ta del av kunskapen, annars inte 

(Fiske, 2010). 

 

Internet och utvecklingen av webb 2.0 har skapat ett helt nytt virtuellt samhälle. Där 

kommer det hela tiden nya sätt att uttrycka sig på. Det som tidigare bara var en plats 

för statisk information som bara ett fåtal kunde administrera, har idag blivit en plats 

där gemene man är en distributör (Fiske, 2010). Här ser Fiske återigen svårigheter 

med webb 2.0. Han menar att användargenererat material som skapas blir svårare att 

urskilja. Betraktaren vet inte om det är en konsument eller producent som skapat 

materialet, med tanke på att de har olika motiv och intressen för informationen de 

sprider. En producent kan sprida informationen i ett kommersiellt syfte och på ett 

enkelt sätt ljuga för betraktaren, medan konsumenten gör det oftast för att upplysa 

andra. Fiske hävdar att människor är benägna att upprätthålla sin sociala identitet, så 

de ser det lika mycket som ett måste som ett nöje att sprida information (Fiske, 2011). 

 

Den så kallade sociala revolutionen har gjort att vi sitter mer och mer framför våra 

datorer och använder oss av sociala medier för att kommunicera med varandra. Är det 

då så att vi har blivit mer sociala? Hans Rosling kallar det asociala medier och menar 

på att människan inte är skapt för att sitta vid en dator och kommunicera på detta sätt. 

Sociala medier för honom är en eufemism som ger oss mindre tid till sann vänskap. 

Han menar på att människan inte är skapt för att vara social via en maskin, utan att 

människan är skapt för att läsa andra människor. Inte bara på vad de säger utan på 

deras kroppsspråk, miner, tonfall och till och med tystnaden. Detta skapar svårigheter 

i kommunikationen via datorn. Det är lätt att bli missförstådd men också väldigt lätt 

att lura andra med falsk information som låter trovärdig (Rosling, 2012). 

Under webb 2.0 har det skett ett skifte. Ser man tillbaka på 50-talet då alla hade sin 

profession och om man behövde ta reda på något så gick man till personen som 
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jobbade med ämnet i fråga. Idag när man är ute på internet hittar man information 

överallt om allting. För många spelar det ingen större roll vem det är som har skrivit 

det utan vikten ligger i informationen - inte i arbetstiteln. Modellen där passiva 

konsumenter och professionella producenter har till stor del försvunnit, då den 

“vanliga människan” accepterar att det inte finns någon ansvarig utgivare för 

informationen som skrivs på internet (Fiske, 2011). 

 

Med hjälp av webb 2.0 har det skapats många internetbaserade tjänster. Bland annat 

Facebook, som använder sig av vad som kallas produsage. Det är tjänster där 

användarna själva skapar innehållet på sidan och tjänsten i sig bara bistår med den 

tekniska funktionaliteten att dela med sig av innehållet. Det finns ett par 

grundläggande egenskaper som produserbaserade tjänster använder sig av: 

 

●  Tjänsten är drivet av ett community och att allt innehåll på sidan tillhandahålls av 

användare. Detta gör att mångfalden blir större och man får en bredare 

kunskap som gynnar tjänsten.  

 

●  De personer som involverar sig i den typen av communitys har inte några 

specifika roller, det vill säga att de använder tjänsten som en användare. De 

har tillgång till att ändra eller lägga till information. Det finns även tjänster, 

bland annat Google, som utnyttjar sina användare som co-produsers. De 

använder då beteendedata för att förbättra sin tjänst.  

 

●  Informationen som finns i tjänsten blir aldrig klar. Det finns alltid nytt innehåll 

som kan läggas till som gör att tjänsten alltid har något nytt som kan locka till 

sig nya användare och göra att de blir återkommande. Det kräver dock att det 

finns personer som är aktiva och skapar nytt material. 

 

Produsers är en viktig del av webb 2.0 då det är dem som håller många av de största 

tjänsterna på internet levande så som Facebook, Twitter, Youtube, Wikipedia, Second 

Life med mera. Utan viljan från massvis av människor att dela med sig av den 

informationen de besitter hade dessa tjänster aldrig funnits (Bruns, 2008). All aktivitet 

på de sociala medierna har ökat informationsflödet på internet, vilket i sin tur gjort att 

man får skapa nya vägar att synas (Fiske, 2010). 
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3.3 Det sociala bruset - allmänt, curators och broadcasters 

I takt med att antalet uppkopplade personer och kunskapen kring sociala medier 

ständigt ökar så ökar även mängden data som flödar på internet (SCB, 2011). Då alla 

online inte kan kalla sig journalister, kolumnister, författare eller kreatörer av något 

slag, så delar man med sig av det man kan via de kanaler som finns tillgängliga - 

sociala medier. Kanalerna är många; bloggar, forum, chatrum, flöden (Twitter, 

Facebook), kommentarsfält (Giger, 2007). Då vi avgränsat oss till Facebook är det 

denna kanal vi kommer att utgå ifrån. 

 

Detta enorma delande av material har fått termen "sociala bruset" (“social noise” på 

engelska), vilket kort förklarar precis vad det är. Det är ett brus bestående av 

statusuppdateringar, foton, länkar, videoklipp, bloggposter, speluppdateringar, 

nyheter, evenemang och mycket annan data, som inte är just det du letar efter för 

tillfället eller bara finner allmänt ointressant. Det är denna barriär av brus som 

marknadsförare måste lära sig att bryta igenom, eller utnyttja, för att få ut det man vill 

på ett så passande sätt som möjligt utan att vara irriterande, anstötande eller bli 

stämplad som spam. Som Seth Godin skriver i sin artikel The Trap of Social Media 

Noise är detta dock "a doubleedged form of losing". För att kunna bryta det sociala 

bruset och nå ut måste man själv bidra till det. Det material aktören, personen på 

företaget eller organisationen, delar för att väcka intresse och generera anhängare kan 

lätt omvandlas till brus för andra. När man delar material utan något direkt mål menar 

Godin att man slösar bort sin tid då man istället kan fokusera på att bygga en 

kärngrupp av användare där ens röst garanterat kommer att bli hörd (Godin, 2011). 

 

Det finns två personligheter inom de social bruset - curators och broadcasters. 

Curators på webben fungerar på ett liknande sätt som kuratorer på museum. De har 

material tillgängligt, länkar eller konstverk, som de noggrant kommer att låta gå 

igenom filtreringsprocesser baserat på relevans och dylikt, innan det till slut 

publiceras eller ställs ut. Detta för att man värnar om sin krets av anhängare och 

besökare och vill inget annat än att leverera intressant material. Det är alltså inte den 

"pump and dump"-metodik (Godin, 2011) som broadcasters arbetar efter, där de 

samlar på sig material för att sedan sprida det vidare till så många som möjligt. En 

form av "shotgun-taktik" där de försöker träffa allt och alla (Tittel, 2012). 
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3.4 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring går ut på att säljaren bygger upp ett förtroende och ett band 

med kunden. De försöker uppnå en effektiv relation som är personlig och 

professionell men samtidigt lönsam för både kunden och företaget (Gummesson, 

2002). 

 

Interaktionen mellan företag och kund är en grundläggande faktor till utförandet av 

relationsmarknadsföring. Det är vid den inledande interaktionen med kunden som 

förväntningarna på vad företaget har att erbjuda skapas. Denna förväntning vill 

kunden i slutändan se uppnådd för att bli tillfredsställd (Grönroos, 2004). 

 

Vad som karaktäriserar kommunikationen inom relationsmarknadsföring är 

tvåvägskommunikationen. Trots det förs långtifrån all kommunikation inom 

relationsmarknadsföring på detta sätt. Det är därför väldigt viktigt att företaget arbetar 

mot att utföra all kommunikation på ett sätt så att företaget kan upprätthålla och stärka 

alla relationer. För att föra en fulländad relationsmarknadsföring krävs det inte enbart 

att företaget för en tvåvägskommunikation. Det måste även vara en planerad 

kommunikation och interaktionsprocess som sammanvävs till en strategi, som sedan 

metodiskt utförs och implementeras framgångsrikt. Då detta sker är det sannolikt att 

kunden värdesätter företaget högre, baserat på en bra relation framför en produkt 

(Grönroos, 2004). 

 

Om företaget inte för relationsmarknadsföring utgörs lösningen, det som 

tillfredsställer kundens behov, endast av en produkt eller en tjänst. I 

relationsmarknadsföringen är lösningen hur företaget gör sig värdefull och skapar ett 

behov hos kunden. Det ersätter en produkt eller tjänst då interaktionsprocessen mellan 

företag och kund genererar ett högre värde hos kunden gentemot företaget. 

Svårigheten för företaget är att kunna omvandla de värde man har byggt upp hos 

kunden, för att kunna få ut den i upplevt värde och tillfredsställa kundens begynnande 

behov. Vilket motsvarar en bra relationsmarknadsföring (Grönroos, 2004). 

 

För att kunna omvandla kundens värde till upplevt värde måste företaget först förstå 

kunden. Ett sätt att förstå kundgruppen när man använder sig av Facebook är 
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anlyseringsverktyget Page Insights som tjänsten tillhandahåller. Via detta verktyg 

presenteras företagets anhängares ålder, plats, språk, kön samt när på dygnet de är 

som mest aktiva. Med hjälp av den informationen kan man lägga en strategi för när 

man ska påbörja en dialog med kunden, i form av delning av material eller 

annonsering. Läs mer om Page Insights och se exempel under 3.5.4 Page Insights. 

Det är ett hjälpmedel man kan använda sig av för att presentera en specifik lösning till 

varje specifik kund. En viktig faktor är att se till vad kundens ursprungliga behov var 

för att företaget ska kunna tillfredsställa behovet. Det är även viktigt att veta hur och 

varför behovet uppkommit hos kunden, för att sedan kunna hitta en lösning genom en 

relation som tillgodoser det ursprungliga behovet (Grönroos, 2004). 

 

3.5 Facebook och dess användningsområden 
Facebook är en webbplats där personer, oavsett var man bor, kan interagera med 

andra personer. Det som krävs för att kunna utbyta information med någon annan är 

ett konto på sidan samt en accepterade vänförfrågan. Därefter kan man utbyta 

meddelanden, bilder, spelaktivitet och mycket, mycket mer. Facebook grundandes 

2004 av den dåvarande högskolestudenten Mark Zuckerburg och har i dagsläget över 

900 miljoner aktiva användare. Därmed är Facebook det största sociala nätverket 

någonsin.   

 

Facebook kan även användas i marknadsföringssyfte, då företag precis som vanliga 

användare, kan skapa sina egna profiler och sidor. Via dessa kan de öka “brand 

awareness”, alltså kännedom av varumärket, sköta sin support, hålla tävlingar eller 

föra en konversation med slutkunden. Facebook som plattform för marknadsföring 

presenteras ofta som gratis och enkel.  

 

Vi kommer via ett antal analyseringspunkter se om detta verkligen stämmer. Bland 

annat genom att se på företagens uppdateringar och delningar av material samt 

kommunikationen mellan anhängare och marknadsförare. Är den snabb, konstruktiv 

och gör den egentligen någon skillnad?   

 

Vi kommer nedan att gå in på vilka funktioner Facebook erbjuder marknadsförare 

samt i vilka syften de kan användas. 
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3.5.1 “Gilla” 

En “Gilla”-knapp på Facebook är mer än bara är en indikation på att man gillar just 

den sidan, inlägget eller videon som någon har delat. Gillar man ett inlägg kommer 

det att delas vidare till användarens vänner och gillar man en sida kommer man få ta 

del av alla utskick sidan gör. Desto mer något gillas desto högre rankas det i 

sökningar på Facebook och syns högre upp i flöden (Facebook help center, 2012). När 

ett företag lägger upp en “Gilla”-knapp på sin hemsida skapar de en möjlighet för 

besökaren att gilla företaget, produkten eller varumärket med bara ett knapptryck och 

då utan att behöva lämna sidan. Denna funktionalitet gör det enklare för en potentiell 

anhängare att visa sin uppskattning, än att behöva söka efter företaget via 

Facebooksöken. Det går även att använda den i andra utföranden som tävlingar eller 

erbjudanden där man kan få en belöning för att trycka på “Gilla”-knappen (Sexy 

Social Media, 2012). Omkring 3,2 miljarder gillningar och kommentarer gjordes 

under 2012s första kvartal.  
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3.5.2 Profiler, sidor och grupper 
Facebook har tre sätt för varumärken att kommunicera med andra användare; profiler, 

sidor och grupper. En profil har inga egentliga fördelar gentemot sidor och grupper 

vad gäller marknadsföringsmöjligheter. Därför är det inte relevant att gå djupare in på 

detta. 

 

 
STARBUCKS  APPLIKATION 

 

En företagssida är som en användarprofil fast för varumärken. Här har man som 

marknadsförare chans att skapa sig en identitet och kommunicera med sina 

anhängare, via bilder, text, eller videos. Utöver den vanliga funktionalitet som en 

användarprofil har finns även möjligheten att skapa applikationer. En applikation kan 

exempelvis användas vid olika kampanjer eller i rent informativt syfte. Användare får 

där en chans att interagera med varierande innehåll. Ytterligare en fördel med 

företagssidor är att andra användare inte behöver skicka en vänförfrågan, utan det 

räcker med att klicka på “gilla”-knappen för att visa sin uppskattning och för att få ta 

del av gemenskapen. Det är alltså en lägre “relationströskel” att ta sig över jämfört 
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med vanliga profiler och grupper. “Gilla”-knappen är även lätt att placera ut på andra 

platser, som till exempel hemsidor. När en person gillar sidan sprids den även vidare 

till personens vänner (About.com, 2012). I och med lanseringen av tidslinjen tidigare i 

år fick varumärken även chansen att dela med sig av sin historia. De kan enkelt lägga 

till historiska milstolpar för att även kunna ge anhängarna en tillbakablick i företagets 

historia, utöver de väldigt nulägesspecifika uppdateringarna de annars fokuserar på. 

 

Grupper förekommer ofta i marknadsföringsrelaterade artiklar och inlägg men det kan 

vara svårt att sätta dessa i ett konkret användningsområde för en marknadsförare. 

Grupper är antigen en stängd eller öppen samlingspunkt för användare. Där har man 

samma kommunikationsmöjligheter som på resten av Facebook fast här hålls det 

inom gruppen. Det finns tre olika typer av grupper; öppna, slutna och hemliga. En 

öppen grupp, även kallad en allmän, innebär att alla användare på Facebook kan se 

gruppen, vilka som är med samt allt som publiceras. Slutna grupper fungerar på 

liknande sätt, förutom att allt som publiceras hålls inom gruppen. Och tills sist, 

hemliga grupper, vilka är precis vad de heter - hemliga. Bara medlemmar i gruppen 

ser den, vem som är med och det som publiceras (Facebook, Grupper, 2012). 

Fördelarna en grupp har gentemot en sida rent marknadsföringsmässigt är att de 

meddelanden som läggs inom gruppen skickas som ett personligt meddelande till 

medlemmarna samt att man här kan skapa evenemang med möjlighet för 

massinbjudan. Via företagssidor skickas meddelanden enbart som en notis och 

inbjudningar till ett evenemang får göras en åt gången. Utöver detta är en företagssida 

bättre än grupper på alla plan; bättre anpassningsmöjligheter för att stärka varumärket, 

lägre ingångströskel samt möjligheten till applikationer (Smarty, 2012). 
 

3.5.3 Annonser 
Annonsering via Facebook är en av de mest riktade formerna av annonsering man kan 

göra på internet. Det går att välja om annonsen, som består av en liten bild och några 

tecken text, ska visas för en medelålders kvinna som är intresserad av segling, en 

äldre man som nyligen flyttat eller en 14-årig pojke med ett stort engagemang i 

spelvärlden. Allting baseras på den demografiska information användaren angett - 

ålder, kön, stad - samt Facebookbaserad information som gillningar. Med Facebooks 

analyseringsverktyg Page Insights kan man följa hur pass stor påverkan en annons 

haft eller fortfarande har. På så sätt ser man svart på vitt vilka sorters annonser som 
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visat sig vara framgångsrika, för att sedan använda sig av en liknande 

annonseringsstrategi vid andra tillfällen. Annonseringsprocessen fungerar alltså på 

följande sätt: välj publik, annonsera, återkoppla och börja om. Olikt Sidor och 

Grupper är annonser inte gratis. Här betalar man per klick eller per tusende påverkan 

(Facebook help center, 2012). 

 

3.5.4 Page Insights 
Page Insights, eller “Statistik om sidor” som det heter på svenska, är Facebooks 

analyseringsverktyg där man som administratör för sidan får lättöverskådlig 

information presenterad på ett snyggt sätt. Här kan man ta reda på när sidan får nya 

gillningar, vilka av sidans delningar som blivit mest omtyckt, få fram mycket 

demografisk information kring anhängarna och hur många man nått ut till, samt 

mycket mer. (Facebook Insights, 2012). 

 

 
GRAFEN FRÅN PAGE INSIGHTS SOM PRESENTERAR AKTIVITETEN PÅ GILLNINGAR 
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4.0 Tillvägagångssätt och metoder 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom vad det är som ska undersökas, på vilket sätt 

det ska göras samt tillvägagångssättet. 

 

4.1 Översikt 
För att hitta nackdelarna med att marknadsföra sig via Facebook måste vi hitta 

källorna som utlöser dem. Vi har valt att göra en komparativ analys där vi jämför två 

företag i deras aktivitet och teknik på Facebook. Vi gör det för att kunna hitta likheter 

och skillnader mellan företagen för att se om de agerar olika. 

 

4.2 Metodval 
För att kunna genomföra vår komparativa analys har vi tagit inspiration från Thomas 

Denks bok (Komparativ Metod, 2002) och för att få en utgångspunkt i hur vi ska gå 

tillväga i vår analys. Vi valde Thomas Denks bok för att den behandlar både 

möjligheter och begränsningar med den komparativa metoden samt visar hur man 

lägger upp och utformar en komparativ studie. Det är för att undvika fallgropar och få 

en bild av företagens agerande och jämföra dessa. 

 

Den komparativa analysen ämnar främst statsvetenskapliga studier men går att 

använda till andra områden. De grundläggande kriterierna för en komparativ analys är 

likheter, skillnader och variationer som måste medverka för att den ska kunna 

genomföras. Den komparativa analysen går ut på att man använder sig av minst två 

objekt där man undersöker samband mellan dessa. För att i sin tur kunna se till de 

faktorer i form av både likheter och skillnader kring de observationer man gjort i 

undersökningen. Med variationer innebär det att man kan hitta mönster av varierande 

värden på de faktorer man analyserar (Denk, 2002). 

 

Vi valde att göra en kvalitativ analys framför en kvantitativ för att vi ville få ut mer 

detaljerad information om företagens agerande och aktivitet samt se på hur de sköter 

respektive företagssida.  
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4.3 Urval 
Vi kommer att föra en komparativ analys med Pringles (Pringles, 2012) och Nestlé 

(Nestlé, 2012) som utgångspunkter. Vi valde två varumärken inom 

livsmedelsbranschen för att innehållet inte skulle se allt för annorlunda ut från 

varandras. Pringles och Nestlé är intressanta för studien på grund av hur deras 

målgrupper samt kommunikation skiljer sig. Pringles målgrupp är tonåringar 

(weissideas.com, 2012) och Nestlés är allt från småbarnsföräldrar till hundägare. 

Dessa två skiljer sig kommunikativt på de plan att Pringles för sin dialog med 

anhängarna på ett mer avspänt, inbjudande och enkelt sätt. Nestlés inlägg och stil är 

mer informativ och berättande med hjälp av artiklar, länkar och nyheter. När deras 

sätt att föra sina kommunikation på är så pass olika får vi en bredare och vardagligare 

bild av kommunikationsflödet. En bredare och vardagligare bild ger oss en tydligare 

uppfattning av hur gemene man uppfattar företagens beteende. Båda har varit aktiva 

på Facebook sedan 2008 så de har båda haft tid att etablera sig, dock skiljer sig 

anhängarantalet mycket företagen emellan. Vi har valt att se förbi det och kommer 

istället att räkna procentuellt på den aktivitet som kommer att analyseras. 

 

4.3.1 Pringles 
Pringles är ett varumärke för snacks som startade i USA 1968 och är kända för sina 

potatischips i den rörformade förpackningen (Pg.com, 2012). Pringles har varit aktiva 

på Facebook sedan 18 december 2008 (Pringles, 2012).  

 

4.3.2 Nestlé 
Nestlé är världens största livsmedelsföretag, grundat i Schweiz och har funnits i över 

145 år. De tillhandahåller ett brett utbud av produkter (Zimbio.com, 2008) och har en 

bred målgrupp. De blev en del av Facebook 12 april 2008. 

 

Något som är värt att notera är att Nestlé har ett svärtat förflutet då de står som 

anklagade till flera mänskliga och rättsliga katastrofer (Belfrage, 2006). 
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4.4. Tillvägagångssätt 
I analysen kommer vi att med hjälp av tre punkter jämföra Nestlés och Pringles 

närvaro på Facebook och analysera i vilka avseenden de liknar varandra och var de 

skiljs åt. 

 

Strukturella begränsningar och möjligheter 

Vi har valt att granska detta via ett par strukturella egenskaper Facebook besitter som 

företag kan använda sig av vid marknadsföring. 

 

- Privatperson kan skriva till företagssidan  

På en företagssida finns det som standard ett fält där användare kan skriva 

inlägg direkt till förtaget, men det finns även möjlighet att dölja detta. Fältet har 

både sina för- och nackdelar. Personer kan skriva vad de vill direkt till företaget 

och detta publiceras i företagets tidslinje bland allt annat material. 

 
      ÖPPET INLÄGG TILL URBANEARS 

 

Som på exemplet ovan så kan anhängare sprida positiva budskap, men det är 

lika lätt att använda detta till att sprida hat mot företaget. 
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ÖPPET INLÄGG TILL COX COMMUNICATIONS 

 

Väljer man att dölja detta fält kommer tvåvägskommunikationen mellan 

slutkund och företag bli betydligt svårare. Kristi Hines skriver följande på 

Kissmetrics blogg angående funktionaliteten kring dolt postfält eller inte: 

 

“…This could be a huge win for those worried about reputation management on 

their page, but a huge loss to those who like to automatically feature their fan’s 

activity.” 

 

Som Kirsti skriver passar denna funktion för de som är oroliga för dåligt rykte, 

men passar mindre bra för de som vill förmedla vidare sina anhängares aktivitet. 

Vi kommer att använda oss av denna punkt och ta de senaste 100 inläggen från 

vardera företagssida, och på så vis analyserar vi hur gynnsamt detta “öppna 

forum” egentligen är.  

 

- Företagets statusuppdatering 

En statusuppdatering är den viktigaste delen av ett företags närvaro på 

Facebook. Det är med hjälp av statusuppdateringarna de sprider sitt budskap 

samt delar sitt material till sina anhängare. En statusuppdatering går att göra på 

ett par olika sätt: antingen använder man bara text eller så går det att kombinera 

text med bild, video eller länk. Vi kommer att undersöka statusuppdateringar 

gjorda av Pringles och Nestlé under ett spann på 30 dagar, mellan 15/2 och 15/3. 

Vi valde just denna period för att ingen större högtid, förutom internationella 
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kvinnodagen, skulle komma att påverka företagens sätt att kommunicera med 

sina anhängare. Vi vill ha deras vardagliga ton. Vi kommer att se på: 

 

- Frekvens 

Hur ofta statusuppdateringarna görs. 

 

- Utformning 

Vilken typ av statusuppdateringar det är (endast text, bild, video eller länk) 

och hur texten är utformad. 

 

Anledningen till varför vi ska analysera företagens statusuppdateringar just 

utifrån frekvens och utformning, är för att försöka få en insikt i hur pass mycket 

tid det läggs ner på varderas uppdatering samt hur ofta de görs. Delas det 

mycket bilder och länkar eller är allt textbaserat?  

 

- Kommentarsfält 

Förutom det sedan tidigare nämnda inläggsfältet finns det ytterligare ett sätt för 

användare att kommunicera med företaget. Nämligen kommentarsfältet. På varje 

inlägg som företaget gör kan användare kommentera och på detta sätt få sin 

åsikt hörd. Vi kommer att använda kommentarsfältet som utgångspunkt för att 

se hur aktören bemöter bra respektive dålig kritik. Vi kommer att läsa igenom 

vardera sidors inlägg, som gjordes under den nämnda 30-dagarsperioden, för att 

se hur kommunikationen sköttes. Blir det med totalt tystnad, uppskattning eller 

motargument? 
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5. Analys och resultat 
Här kommer vi att presentera hur analysen utförts samt resultaten av den. 

Presentationen kommer ske indelat i stycken efter de olika utgångspunkterna som vi 

bestämt sedan tidigare och den är alltså inte sorterad på företag.  

 

5.1 Privatperson kan skriva till företagssidan 
Efter att ha gått igenom de 100 senaste inläggen av användare fick vi statistik på vad 

som skrevs och vilken respons det fick. Inom loppet av 4 dagar så gjordes 100 inlägg 

på Pringles företagssida, medan de var 12 dagar på Nestlés. Inläggen har 

kategoriserats av oss som positiva, negativa, frågor och spam. Under respons kommer 

vi gå igenom de svar användarnas inlägg fick från aktören bakom vardera företag. Vi 

valde först att kategorisera inläggen som “positiva” eller “negativa”, men under 

analysens gång märkte vi också att “frågor” och “spam” var viktiga att ta med då de 

utgjorde stora delar. 

 

Positiva 

För att ett inlägg skulle kategoriseras som positiv var kravet att inlägget skulle 

innehålla ett upplyftande, positivt laddat budskap kopplat till företaget. 57 % av de 

inlägg som analyserades på Pringles företagssida ansågs mer positiva än negativa och 

bestod av allt från kärleksförklaringar till vardagliga hyllningar. Resultatet från Nestlé 

var inte lika högt. De hamnade på 27 %.   

 

Negativa 

Negativt kategoriserade blev inlägg som var negativt laddat kring företaget, till 

exempel en länk till en artikel där dålig eller oberättigad fakta presenterades. Här var 

siffran högre för Nestlé än Pringles, med resultaten 34 % respektive 8 %.  

 

Frågor 

Förutom positiva och negativa inlägg förekom även en del frågor från anhängare. 

Nestlé hade 13 % frågor medan Pringles hade 10 %. Nestlé besvarar 85 % av dessa 

och de flesta med positivt resultat. 
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Spam 

Eftersom både Pringles och Nestlés företagssidor är öppna för användare att skriva på 

så blev det onekligen mycket spam. Av 100 inlägg fick Pringles 25 spaminlägg och 

Nestlé 27. Spammet bestod av allt från länkningar till andra hemsidor, förfrågningar 

av gillningar eller bara irrelevanta inlägg som inte hade något med företaget att göra. 

 

Respons 

Förutom att räkna och kategorisera inlägg analyserade vi även aktörens respons på 

dessa. Pringles mottog det mesta, faktiskt 99 %, med total tystnad. De svarade inte på 

något förutom på ett inlägg: “Swagneto: I LOVE YOU” “Pringles: I love you too. 

Sincerely, Mr. P”. 

 

Nestlé var mer aktiva på responsfronten. De svarade på 19 av 100 inlägg, där det var 

frågor från anhängare som hade högst responsprocent. 

 

 
Faktorer Nestlé Inlägg Nestlé Svar Pringles Inlägg Pringles Svar Jämförelse 

Positiva 28 2 57 1 Lika 

Negativa 34 6 8 0 Skillnad 

Frågor 13 11 10 0 Skillnad 

Spam 27 0 25 0 Lika 
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5.2 Företagets statusuppdatering 
Vi analyserade Nestlés och Pringles statusuppdateringar mellan den 15 februari och 

15 mars. Under denna period delade Nestlé med sig av 19 uppdateringar och Pringles 

25, men med skilda utföranden. 88 % av Pringles 25 uppdateringar bestod enbart av 

text medan Nestlé delade många länkar rörande deras delaktighet i diverse 

välgörenhetsprojekt. En uträkning gjordes på responsen vardera uppdatering fick 

baserat på antalet anhängare. Pringles uppdatering fick 3510 gillningar som 

resulterade i 0,000018% av deras totala anhängarantal, medan Nestlé mottog 206 

gillningar vilket innebär 0,000038%. Då kan man se att Pringles statusuppdateringar 

med endast text procentuellt inte får lika mycket respons som Nestlés mer 

innehållsrika. 

 

Inläggsfrekvens 

Inläggsfrekvensen mäter vi genom att räkna alla statusuppdateringar som är gjorda 

under den bestämda tidsperioden, för att kunna se hur aktiva företagen är på sin sida. 

Resultatet av denna analysdel kommer även att tyda på om det behövs anställda aktiva 

marknadsförare som står bakom kommunikationen för att uppdateringsfrekvensen ska 

hållas så pass hög att företaget inte hamnar i skuggan av andra aktivare aktörer.  

 

Utformning 

När man ska skriva ett inlägg eller statusuppdatera kan man använda sig av text, 

bilder, länkar eller videos för att göra det mer innehållsrikt. Vi ser att Pringles inte 

använder sig speciellt mycket av bilder, länkar eller videos då endast 12 % av deras 

statusuppdateringar innehåller denna funktionalitet. Nestlé har ett annat 

tillvägagångssätt då 100 % av deras uppdateringar har bild, video eller länk i sig. 

 

 
Faktorer Nestlé Pringles Jämförelse 

Inläggsfrekvens 19 25 Lika 

Endast text 0 % 88 % Skillnad 

Bild 10 % 8 % Lika 

Länk 79 % 4 % Skillnad 

Video 10 % 0 % Skillnad 
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5.3 Kommentarsfält 
Efter analyserandet av kommentarsfälten på respektive sida kunde vi tydligt se att 

Pringles har en högre aktivitet på sin företagssida. Det kan dock förklaras med att de 

har fler anhängare. Ser man det dock procentuellt har Nestlé fler aktiva anhängare 

som kommenterar på deras statusuppdateringar. 

 

Positiva 

Kriterierna vi hade för att en kommentar skulle kategoriseras som positiv var då den 

var upplyftande på något sätt, och inte nedlåtande eller ett försök till att ställa 

företaget i dålig dager. Av de kommentarer Pringles mottog var hela 72 % positiva 

medan Nestlés var 39 %. Bland kommentarerna syntes väldigt sällan något av 

företagen. Nestlé var aktiv vid ett par tillfällen och gav svar till anhängarna medan 

Pringles skrev en kommentar och tackade för en gillning. 
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Negativa 

De kriterier vi ställde på de negativa kommentarerna var att användare via en negativt 

laddad text, länk eller annat media skulle försöka smutskasta företaget. Vad vi kan få 

ut av undersökningen är att 42 % av Nestlés kommentarer var negativt laddade medan 

Pringles bara hade 4 %. Det var väldigt lite aktivitet från företagen och de försökte 

inte bjuda in till diskussion. Nestlé hade kommenterat på ett par ställen där de försökt 

förklara eller tillrättavisa personen på ett snyggt sätt. Ett bra exempel på detta hittade 

vi hos Pringles, där de via snabb och bra respons lyckades omvända den som skrev de 

negativa inlägget. Se exempel nedan. 

 

  
PRINGLES RESPONS LYCKADES MILDRA PERSONENS ÅSIKT 
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Spam 

Spam är kommentarer som är orelaterade till ämnet eller inte har något positivt eller 

negativt laddat budskap. Här kunde vi se att Pringles hade ett något högre antal 

spamkommentarer. De hade i snitt 60 stycken, vilket motsvarade 24 % av antalet 

kommentarer per statusuppdatering. Nestlé hade bara 6 stycken vilket i sin tur 

motsvarade 18 % av de sammanlagda kommentarerna i statusuppdateringen. 

 

 
Faktorer Nestlé 

Kommentarer 
Nestlé 

Svar 
Pringles 

Kommentarer  
Pringles 

Svar  
Jämförelse 

Antal 

inlägg 
19 - 25 - Lika 

Positivt 255 4 4134 1 Skillnad 

Negativt 273 4 211 0 Skillnad 

Spam 120 0 1521 0 Skillnad 
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6. Diskussion och slutsats 
 

6.1 Slutsats 
Under vår komparativa analys har vi kommit fram till ett antal definitiva svar på vår 

frågeställning - Vad är nackdelarna med att marknadsföra sitt varumärke via 

Facebook? Dessa kommer här att listas med rubrik samt förklaring. 

 

6.1.1 Facebook - som kostnadsfri plattform 
“Marknadsföring på Facebook är temat för detta nummer av DDR. Det är enkelt - och 

gratis” (spmu.blogspot.se). Enligt Stehpan Philipson, och många andra 

marknadsförare och aktörer inom sociala medier, är Facebook en enkel och gratis 

plattform för marknadsföring. Och det stämmer - Facebook är gratis. Fast till en viss 

del. Att skapa ett konto, logga in, skapa en företagssida samt att fylla i all nödvändig 

information är gratis och relativt enkelt. Vill man däremot få ut något av att finnas 

tillgänglig på detta nätverk kostar det. Kostnaden är nödvändigtvis inte i pengar, men 

det går åt tid, energi och kreativitet att föra en aktiv marknadsföring via Facebook. 

Under analysen märktes detta speciellt hos Nestlé, baserat på utformningen av de 

material som delades samt deras responsfrekvens på både kommenterar och inlägg. 

 

Beroende på vilken strategi som lagts inför hur kommunikationen ska skötas, om man 

ska agera curator eller broadcaster, tar det tid att hitta rätt material, utforma 

uppdateringen som ska delas, vänta in rätt tidpunkt att dela på samt att finnas 

tillgänglig efter det att materialet delats vidare för att kunna svara på den respons 

anhängarna kommer med. Tillgängligheten är viktig för att kunna föra en 

tvåvägskommunikation med anhängarna och bygga någon slags relation utöver den 

säljande delen. Både tillgänglighet och respons är två viktiga faktorer i 

relationsmarknadsföring där man då har chans att bygga upp ett förtroende hos 

anhängaren. Detta är bara en del av vad som krävs för att föra en aktiv 

marknadsföring. Det gäller också att ha en publik som lyssnar på det man har att säga. 

Utan den talar man inför en tom sal. 

 

Att generera anhängare är även det en tidskrävande process. Det finns dock flera sätt 

att göra det på. Antingen via spridning bland vänner, evenemang, tävlingar eller 
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annonsering. Det förstnämnda sättet, att dela bland vänner, är ett enkelt 

tillvägagångssätt som ofta ger stor avkastning. Alla som är involverade i företagets 

Facebooksida ber helt enkelt sina vänner att gå in och gilla sidan och att de i sin tur 

ska dela den vidare till sina vänner. Denna strategi fungerar bra i starten då intresset 

och aktiviteten är hög. När vännerna tagit slut och intressetet svalnat måste man dock 

ta till andra metoder, som att arrangera ett evenemang. Då finns det fortfarande 

möjlighet att hålla sig på “gratis-delen” av Facebook och samtidigt skaffa sig nya 

anhängare som inte stödjer företaget enbart baserat på en vänskaplig nivå - utan av ett 

genuint intresse för det man gör.  

 

Har man som företag sponsorer eller möjligheten att använda sig av sin egen vara 

eller tjänst som vinst, så kan även tävlingar vara ett alternativ som kan hållas gratis. 

Däremot kommer skapandet, administrerandet och levererandet av tävlingen att kräva 

tid och energi. Här går det att applicera flera av Facebooks inbyggda funktioner för att 

öka spridningen på tävlingen - “Gilla”-knappen, chansen att dela vidare samt 

kommentarsfältet. 

 

 
BIRDS AND BEES TÄVLING PÅ FACEBOOK 

 

I exemplet ovan har Bird and Bees använt sig av Facebooks gilla-,dela- samt 

kommentera-funktionalitet för att få ut tävlingen till sina nuvarande och potentiellt 

nya anhängare. Ett bra sätt att utnyttja plattformen till fullo. Det som man sen ser i 
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beskrivningen är att tävlingen kostar företaget då de erbjuder 1000kr att handla för. 

Deras tävling gav dock exponering av varumärket i form av 32 delningar, 12 

gillningar samt 17 kommentarer. Notera att detta enbart var på Birds and Bees egna 

delning, så följderna av de 32 övriga som är gjorda av andra användare går inte att 

räkna på.  

 

Något som däremot går att räkna på är kostnaderna av annonsering. Stegprocessen 

man går igenom för att få ut sin annons är följande: välj hur annonsen ska utformas, 

för vilka den ska visas samt betalningsmetod - antingen per klick eller exponering. 

Här har man stor nytta av Facebooks analyseringsverktyg Page Insights då man kan ta 

nytta av den demografiska informationen som samlats in, för att sedan kunna rikta 

annonseringen till just rätt publik. En mer detaljerad beskrivning på hur annonsering 

på Facebook fungerar finns att hitta under 3.5.3 Annonser.  

 

Efter att vi analyserat inläggsfrekvensen, responsen på inlägg och även märkt av en 

frekvent uppdatering av profilmaterial (profilbild, omslagsbild och så vidare) under 

arbetets gång, så undrade vi om det fanns anställda för just dessa ändamål på Pringles 

och Nestlé. Därför mailade vi följande: 

 

“My name is Tommy and I'm in my third and final year at Blekinge Institute of 

Technology, where I'm currently doing my final paper wich is about the social 

noise and marketing through Facebook. It's a case study where Nestlé will be 

one of the cornerstones throughout the whole period. 

 

One of my questions is about the people on the other side of the screen, the 

one/s who manages your Facebook page. So I was wondering if you have any 

employee or a hired marketeer to do that job? If so, how many are there and ax. 

how many hours a week are spent on this? 

 

Best Regards, 

Tommy Sähl” 
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Efter några dagar fick vi svar från Nestlé: 

 

“Hej, 

 

Nestlé har runt om i världen många olika sidor på Facebook så det är svårt att 

svara någonting generellt. 

 

För hela världen har vi en dedikerad "social media manager" som är ansvarig för 

allt vi gör inom social media. Han i sin tur har medarbetare under sig som 

ansvarar för att skapa riktlinjer för övriga marknader men även att sköta vår 

officiells Facebooksida (https://www.facebook.com/Nestle). Det handlar alltså 

om flera heltidstjänster. 

 

För övriga världen är det ofta varje kategori eller varumärke som själva tar hand 

om sina sidor. Vanligtvis är det en brand manager som tar hand om sidan som 

en del av sitt arbete - men ägnar inte all sin tid till det. Möjligtvis i USA där våra 

Facebook-sidor har miljontals fans har man en dedikerad person för att ta hand 

om sidorna. 

 

Hoppas detta är till hjälp för din uppsatts. 

Med vänlig hälsning 

 

Jonas Andréen 

Nordic Interactive Communications Manager” 

 

“Det handlar alltså om flera heltidstjänster.” Här fick vi svart på vitt att det kostar att 

föra den aktiva marknadsföring som Nestlé gör. Pringles återkom aldrig med svar.   
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6.1.2 Kapad kanal 
Finns ett företag eller varumärke tillgängligt på Facebook och samtidigt har ett öppet 

inläggsfält som är fritt att använda för anhängarna, så kommer de antingen att hylla, 

kritisera eller missbruka kanalen. Risken finns, som vi märkte i vår analys, att kanalen 

används för kritik och missbruk mer än väntat.  

 

Efter att ha räknat och sammanställt kommunikationen som förts via inlägg och 

kommentarer på statusuppdateringar fick vi direkta siffror på vad anhängare 

egentligen använder inläggsfältet till. Av de 200 inlägg som analyserades var över  

25 % spaminlägg. Det var allt från länkar till andra sidor, irrelevanta videoklipp eller 

kedjebrev. Att man som företag har spam och annat skräp kopplat till sitt varumärke 

kan skada det och sänka trovärdigheten för nya besökare. Spaminlägg fanns även i 

Nestlés egna statusuppdateringar. 18% av kommentarerna som skrevs under 30-

dagarsperioden var spam. 

 

Det var även en hög procent av nätaktivism. Med nätaktivister menar vi (i detta fall 

utan någon politisk agenda) personer med åsikter som de gärna sprider i diverse 

forum. Dessa ger sig ofta inte när de väl bestämt sig för att låta andra människor få ta 

del av vad de tycker om företaget. Det märkte vi speciellt hos Nestlé. Vissa 

återkommande personer var väldigt snabba och frekventa med att fylla 

statusuppdateringarna med hat och spridande av information som var skadligt för hur 

varumärket uppfattas. Ett exempel på detta var när Nestlé delade en bild på en kopp 

kaffe, så kommenterades följande: “who is harvesting the coffee beans - children ..... 

slaves....?” 

 

En speciellt aktiv person på Nestlés företagssida, som inte ska nämnas vid namn, 

lyckades att få ut sitt budskap. Hon fick oss att ändra vår syn på företaget, då hon 

gång på gång lyfte fram material och händelser rörande Nestlé som vi inte hade fått 

reda på annars. Hon kom, hon delade, och fick ut sin åsikt: 
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EXEMPEL PÅ HUR ANVÄNDARE KAN “KAPA EN KANAL” 

 
Chansen finns alltså att företagssidan istället förvandlas till en anslagstavla för hat, 

och motarbetar själva syftet med varför företaget egentligen påbörjade detta. Istället 

för att föra en givande och positivt kommunikation med anhängarna, kan detta få en 

motsatt effekt - att det sprids negativa aspekter och företagets sämre sidor lyfts fram. 

Det är därför viktigt att det alltid finns någon tillgänglig som kan representera 

företaget och bemöta all kritik, både positiv som negativ.  Detta är ett exempel på de 

nya principerna i och med webb 2.0 - där alla kan skriva vad de vill, när de vill. 
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6.1.3 Öppnar upp för kritik 
För att bryta det sedan tidigare nämnda sociala bruset och visa att man finns, så måste 

man som marknadsförare själv bidra till det. Det är viktigt att synas då flertalet påstår 

att om man inte är aktiv på Facebook, så finns man inte (Openglobal.co.uk). Då man 

som företag inte har råd att vara tyst och hamna i skuggan så skrivs därför ibland 

väldigt innehållsrika och lite väl “blottande” inlägg från företag i försök att sticka ut 

ur mängden. I och med detta så öppnar man samtidigt upp för kritik som kan leda till 

självförvållade skador. Därför gäller det att snabbt lokalisera klagomål och missnöje, 

presentera sig, och låta personen i fråga veta att deras meddelande har noterats och att 

ni sedan tillsammans kan jobba fram en lösning.  

 

Under analysens gång fick vi konkreta exempel på när responsen från Nestlé var för 

långsam, och vad konsekvenserna blev. Över 42 % av kommentarerna i de 19 inlägg 

Nestlé gjorde under tidsperioden på 30 dagar var negativt laddade. Nestlé postade den 

6/3 “We're pleased to be ranked as the Number 1 Most Admired Consumer Food 

Products company in Fortune's 2012 list!”. Den första, mest gillade kommentaren 

med mest uppbackning av andra användare var “And the No1 Most Boycotted 

company....”. När kommentaren fick den exponeringen den fick, så var det istället det 

som gjorde Nestlés inlägg minnesvärt, inte att de just blivit rankade till  

“the Number 1 Most Admired Consumer Food Products company”.  

 

När det kommer kritik mot företaget på detta sätt måste man vara aktiv och föra en 

trevlig, sansad och representativ dialog för att inte dras ner i den jargong som normalt 

finns på internet. Det är viktigt att kommentera negativ kritik för att på så sätt kunna 

arbeta fram en lösning eller att det bemöts med ett svar, så att personen i fråga till slut 

kan se något positivt i företaget istället för den bild de målat upp. Bemöts det däremot 

inte överhuvudtaget så kan kritiken eldas upp av andra användare för att sedan spridas 

vidare och till slut hamna på forum där företaget inte kan försvara sig eller komma 

med svar på tal. Med bra respons visar även företaget att det är aktivt och vet om sina 

brister och arbetar kontinuerligt med att förbättra sig. 
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6.2 Slutdiskussion 
I och med uppkomsten av webb 2.0, det nya tankesättet kring information samt den 

ökande mängd data som delas från person till person, var även uppkomsten för sociala 

medier ett faktum. I takt med att dessa medier blev alltmer lättillgängliga via både 

smartphones och desktop applikationer (som Facebook- och Twitterklienter) ökade 

även frekvensen på datamängden. Denna höga frekvensen av data i form av bland 

annat statusuppdateringar, länkningar och flera sorters media fick termen “sociala 

bruset” tilldelat sig. Som nämnt tidigare i texten är det största sociala mediet 

Facebook, vilket även borde innebära det största bruset? Då denna enorma plattform 

inte enbart är till för privatpersoner utan även företag och varumärken, hur kan man 

då förstå det sociala bruset i relation till marknadsföring? Jo, genom att vara aktiv och 

lära känna sin publik. För utan aktivitet och relevans avtar intresset.  

 

Att lära sig att använda Facebooks analyseringsverktyg, Page Insights, har stor 

betydelse i processen att lära känna publiken. Via infografik levererar Facebook 

snabba och informativa resultat om företagssidans anhängare. Detta för att du som 

marknadsförare lättare ska kunna relatera till vilka som lyssnar, och på vad de lyssnar, 

samt lära känna målgruppen så att delningarna som görs ska få en positiv inverkan 

och en så pass stor respons som möjligt. Page Insights är även en bra grund för att de 

potentiella annonserna du betalar Facebook för ska ha så hög återbäring som möjligt. 

 

Det märktes snabbt att Nestlé och Pringles skilde sig mycket i sin kommunikation. 

Nestlé hade en mer seriös ton i sina statusuppdateringar och val av innehåll, medan 

Pringles var mer lättsamma och innehållsfattiga. Att strategin bakom utförandet av 

företagens kommunikation var målgruppsinriktade och välplanerade var något som 

genomsyrade deras stil. Nestlé försökte ständigt hävda sig med länkningar till diverse 

välgörenhetsarbeten de varit delaktiga i medan Pringles istället bjöd in till 

konversation med sina anhängare. Vi misstänker att Nestlé arbetade på det här sättet 

för att försöka rentvå sig från sitt förflutna, vilket de också ständigt blev påminda om 

via kommentarsfälten. Att användare är noga med att poängtera brister hos Nestlé 

baserat på deras historik, samtidigt som andra älskar att hylla Pringles, är tecken på att 

Facebook är ett enormt brett, öppet och framförallt fritt forum - om nu företagssidorna 

tillåter det (Blog.kissmetrics.com - “Posts by others”). 
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NESTLÉ FÖR EN DIALOG KRING ADMINISTRERANDET  

AV KOMMENTARER OCH INLÄGG 

 

Som marknadsförare kan man strunta blankt i vad som skrivs av användarna, oavsett 

åsikt, fast då kan känslan av bortglömdhet infinnas sig. Det är samma princip som att 

inte svara i telefonen när den ringer eller vända ryggen till någon som försöker ta 

kontakt. Har en företagssida 19 miljoner gillningar som Pringles har, så kan det 

visserligen vara svårt att svara på allt. Med en responsprocent på 1% av de inlägg vi 

analyserade, så kan man dock knappast påstå att Pringles ens försökt. Genom att hålla 

en god och kontinuerlig dialog med anhängarna till sidan kan det, som vi sett exempel 

på tidigare i arbetet, motarbeta spridningen av dåliga influenser samt vända någons 

negativa åsikt till en positiv. Nestlé hade en betydligt högre procent gällande respons. 

Är det så att de är bättre på att svara på inlägg och kommentarer för att de har lägre 

antal anhängare på sidan, eller för att de känner ett större behov av att försvara sig?   
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6.2.1 Arbetsmetodik 
När vi bestämde de punkter vi skulle utgå ifrån i analysen var vi inte helt säkra på om 

tidsperioden var för kort och antalet statusuppdateringar för få, men nu i efterhand 

kan vi konstatera att det var rätt val vi gjorde. Det fanns nog med tid att samla in all 

data och bearbeta den, samt att mängden var tillräcklig för att ge oss en klar bild över 

hur företagens marknadsföring på Facebook ser ut just nu. Resultatet är däremot 

begränsat eftersom det inte fanns tid att göra en mer djupgående analys. Det fanns 

heller inte tid att bredda analysen med fler företag för att kunna få en mer 

övergripande bild, med till exempel företag från andra branscher. När vi samtidigt 

inriktat oss på så pass stora företag som vi har gjort, som båda har mycket aktivitet 

och pengar att spendera på sina företagssidor, så kan vi ha missat “the little guy” 

någonstans längs vägen. Finns det problem för den lilla företagaren som vi inte stött 

på, eller är vårt resultat så pass generellt att det finns att hitta på alla företagssidor? 

Resultaten kanske inte stämmer överens med allas verklighet men de går att använda 

som utgångspunkter för den som är ny vid detta media. 

 

6.3 Vidararbete 
I starten av arbetet fanns det planer på att sammanställa resultaten i en “fingervisande 

guide” till hur man kan göra och bör göra under marknadsföring via Facebook med 

konkreta exempel på vad man kan råka ut för. På grund av tidsbegränsning kände vi 

att detta är något vi kan göra i framtiden och inte under denna period. Vi har i så fall 

planer på att kristallisera nackdelarna ytterligare och släppa det som en lättare guide 

man bör läsa innan man börjar planera sin marknadsföring via Facebook.  

 

Andra potentiella vidarearbeten kan vara att göra en analys av mindre företag och se 

om det är samma nackdelar för dem och hur de går tillväga för att lösa dessa. Det 

hade varit intressant att se med tanke på att de antagligen inte har lika mycket resurser 

att lägga på detta som de större aktörerna. 
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