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ABSTRACT
Context. As the use of Internet has increased and more and more people become connected to social
media platforms like Facebook, people find new ways to interact and communicate between each
other. At the same time, the number of organizations and companies are increasing, which now have to
find new ways of marketing to stand out and be seen. To reach the target group with messages, the
organization has to be where their target group is. Therefore, Facebook has become a new part of
companies’ marketing tools. This study focuses on Malmö stadsbibliotek’s use of Facebook as a
communication tool in the management of customer relationship.
Objectives. The purpose of this master thesis is to investigate Malmö stadsbibliotek’s use of
Facebook, with a focus on customer perception and experience of the communication at this platform,
to investigate how the library should use Facebook for marketing purposes.
Methods. This study is based on an empirical study consisting of a qualitative content analysis of
Malmö stadsbibliotek’s Facebook page, and also an online survey made on those who “like” and
follow Malmö stadsbibliotek on Facebook.
Results. The results of the empirical study show that Malmö stadsbibliotek is facing a broad target
audience where segmentation is necessary to create and spread the right message to the primary target.
Malmö stadsbibliotek is publishing updates relatively evenly distributed on the different days of a
month. It is possible to point out different categories of updates with variable responses and perception
from the followers at Facebook. The results of this study are presented as diagrams and tables with
descriptions in order to improve the illustration and thereby increase the understanding.
Conclusion. The conclusion of this master thesis is that most of the respondents are positive to Malmö
stadsbibliotek’s use of Facebook. Based on several references, marketing on social networks is a good
way to interact, communicate and get feedback from customers in order to create the ability to have
good relations with customers. This seems to be very important these days with the high number of
companies and when marketing noises are as high as they are. There is no easy way to succeed, with
just one correct direction to go. The extent of the success depends on every specific organization and
their specific primary target group to aim for.
Keywords: Facebook, social media, relationship marketing, library

SAMMANFATTNING
Kontext. I takt med att Internets framväxt och fler och fler människor ansluter sig till sociala
medieplattformar som Facebook, uppkommer nya sätt att interagera och kommunicera mellan
varandra. Samtidigt ökar antalet organisationer och företag, som i sin tur måste hitta nya vägar för att
deras marknadsföring ska sticka ut och bli uppfattad. För att nå ut till målgruppen med budskap, måste
organisationen vara där målgruppen är. Därför har Facebook bl ivit en ny del av företags
marknadsföringsredskap. Denna studie är fokuserad på Malmö stadsbiblioteks användning av
Facebook som ett kommunikationsverktyg i hanteringen av kundkontakter.
Mål. Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka Malmö stadsbiblioteks användning av
Facebook, med ett huvudsakligt fokus på kundperception och kundens upplevelse av
kommunikationen, för att utreda hur Malmö stadsbibliotek bör använda Facebook i
marknadsföringssyfte.
Metod. Denna studie är baserad på en empirisk undersökning innehållandes en innehållsanalys av
Malmö stadsbiblioteks Facebooksida, och också en onlineenkät gjord på de som ”gillar” och följer
Facebooksidan.
Resultat. Resultatet av den empiriska studien visar att Malmö stadsbibliotek står inför en bred
målgrupp där segmentering är nödvändigt för att skapa och sprida rätt budskap till den primära
målgruppen. Malmö stadsbibliotek publicerar statusuppdateringar relativt jämnt fördelat på månadens
dagar och det är möjligt att peka ut olika kategorier av uppdateringar med olika målgruppsresponser
och upplevelser från följarna. Resultatet av studien presenteras som diagram och tabeller med
beskrivningar för att förbättra illustrationen och därför öka förståelsen.
Slutsats. Slutsatsen av denna magisteruppsats är att de flesta respondenterna är positiva inför Malmö
stadsbiblioteks användning av Facebook. Baserat på diverse befintliga teorier är marknadsföring på
sociala nätverk ett bra sätt att interagera, kommunicera och få feedback från kunder för att kunna
bygga goda relationer med kunderna. Detta är någonting som är väldigt viktigt i nuläget när antalet
företag och reklambruset är så högt som det är. Det finns ingen enkel väg till framgång, med enbart en
korrekt väg. Det är beroende av varje specifik organisation och deras specifika primärmålgrupp.

Nyckelord: Facebook, sociala medier, relationsmarknadsföring, bibliotek
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1 INLEDNING
I detta introduktionskapitel presenteras bakgrunden till det studerade problemområdet, en
diskussion angående detta och en beskrivning av frågeställningar och syfte.

I dagens medielandskap är ständig förändring och tvåvägskommunikation två centrala
begrepp. Diverse communities byggs upp på Internet och främjar såväl informationssökning
som dialogen mellan människor. Med avancerad teknologi är vi uppkopplade dygnet runt på
Internet och ständigt kontaktbara. Detta har lett till uppkomsten av många plattformar för
sociala medier, så som bloggar, mikrobloggar som Twitter, professionella nätverk som
LinkedIn och så klart även världens för närvarande största sociala nätverkssajt Facebook.
Dessa spelar en stor del i människors vardagliga liv. I sin tur leder detta även till att alltfler
företag och organisationer söker sig till dessa plattformar. Det professionella arbetslivet träder
därför in i privatlivet. Aldrig förr har företagen lyckats komma innanför hemmets väggar i den
omfattning som vi sett på senare år. Företag kan enkelt använda sig av sociala medier för att ta
sig in i den privata sfären och komma närmre inpå befintliga och potentiella konsumenter. Det
är dock inte så lätt som det låter. Ju fler företag som finns på Facebook, desto större blir det
brus som gör att marknadsföringsbudskap förlorar synlighet. Malmö stadsbibliotek är en
organisation som använder sig av sociala medier för att få ut budskap till dess kunder. Med
drygt 20 statusuppdateringar i månaden etablerar stadsbiblioteket sina kundkontakter på
Facebook. Frågan är om dessa statusuppdateringar är anpassade på rätt sätt och får den
genomslagskraft som önskas. Med detta magisterarbete planerar jag att ta reda på den verkliga
upplevelsen av Malmö stadsbiblioteks närvaro och relativt aktiva deltagande på Facebook.
Fungerar den aktivitet som finns idag, eller krävs förändringar för att kundkontakterna ska
uppleva Malmö stadsbiblioteks närvaro som användbar, positiv och helt enkelt nödvändig?
Hur ska biblioteket använda den informationen för att förbättra sin marknadsföring på
Facebook?

1.1 BAKGRUND
För att skapa en grundläggande förståelse för undersökningen presenteras inledningsvis en
relativt kort förklaring om sociala medier generellt, Facebook och Malmö stadsbibliotek.

1.1.1 Sociala medier
Under 90- och 00-talet har Internet kommit att bli en stor och viktig del i människors vardag
och professionella arbetsliv. I takt med detta har ett nytt medielandskap växt fram där
organisationer får nya kanaler att marknadsföra produkter och tjänster igenom. I människors
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vardagsliv används Internet inte bara till informationssökning, utan också till att kommunicera
med andra människor. Online communities är webbplatser där individer kan skapa profilsidor
med inloggning och lägga till kontakter som vänner och därigenom kommunicera med bland
annat chattfunktioner. Den definition av online community som används i detta
magisterarbete är den Preece (2000) använder sig av. De övergripande riktlinjerna för
definitionen är personer som interagerar, med ett delat syfte och enligt vissa policys med hjälp
av IT-system. Dessa online communities är således en del av begreppet sociala medier.
I och med den snabba förändringen av medielandskapet och den ständiga utbredningen av
användningen av sociala medier blir det svårare att fastslå en specifik definition för begreppet
sociala medier. Holmström & Wikberg (2010) beskriver det som lika svårt att definiera ett
begrepp i förändring som det är att måla av ett objekt i rörelse. Delar av definitioner har
genom åren kommit upp till ytan och det man kan vara överens om är att sociala medier
omvandlar medias monologer till dialoger med konsumenter och mottagarna. Dessutom är det
möjligt att definiera sociala medier som någonting som kombinerar teknologin med social
interaktion mellan människor (Holmström & Wikberg, 2010). I denna magisteruppsats
förhåller jag mig till en relativt öppen definition av sociala medier, men som ändå inkluderar
dessa två fasta delar. Att ge en fast definition på vad sociala medier är och innebär är omöjligt,
därför ämnar jag i detta avsnitt bidra med olika definitioner, från olika personer ur olika
perspektiv.
Holmström & Wikbergs (2010) definition av sociala medier baseras på Wikipedia-artikeln om
sociala medier. De väljer att använda just denna metod för att Wikipedia också är ett socialt
medium där vem som helst kan gå in och ändra, uppdatera definitionen och förbättra. Artikeln
från Wikipedia kommer ständigt att uppdateras vartefter att Internet ändras och definitionen
av sociala medier byggs ut.
Fem kännetecken finns kännetecknade i artikeln, vilka Holmström & Wikberg (2010)
använder sig av i beskrivningen av deras definition. För det första är det räckvidden,
innebärande att på samma sätt som med traditionella medier kan både en liten och en stor
mottagargrupp nås med hjälp av sociala medier. För det andra handlar det om tillgänglighet,
där det i sociala medier inte finns någon gräns mellan vem eller vilka som kan nå ut med
budskap. För det tredje innebär det användarvänlighet vilket betyder att det är mycket enkelt
att använda sig av sociala medier, då det inte innebär någon större kostnad och det är mycket
lätt att förstå hur man ska använda dessa. För det fjärde är det en fråga om färskhet, detta
eftersom sociala medier uppdateras snabbt och enkelt, i jämförelse med en traditionell
pappersupplaga till en tidning som först måste skrivas och sedan gå i tryck. Avslutningsvis,
handlar det om fortlevnad, vilket innebär att artiklar och inlägg som skrivits i sociala medier
kan redigeras i efterhand och uppdateras efter feedback.

1.1.2 Facebook
Världens, för närvarande, största online community heter Facebook och startades i början av
år 2004 av Harvardstudenten Mark Zuckerberg. Facebook finns i skrivande stund tillgängligt
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på mer än 70 olika språk (Facebook, 2012). Det som började som en social plattform enbart
för Harvardstuderande har nu kommit att bli ett världsomvälvande socialt nätverk (Carlson,
2010).
Facebooks vision är att skapa en öppnare och mer sammankopplad värld där människor
använder sig av Facebook för att hålla kontakten med vänner och familj, men även för att
hålla sig uppdaterade om vad som pågår i världen. Facebook är också tänkt att vara en
plattform för att uttrycka sig själv, i form av statusuppdateringar (Facebook, 2012).
I slutet av mars hade Facebook 901 miljoner aktiva användare, och dessa har tillsammans mer
än 125 miljarder vänskapskopplingar. Under mars månad hade Facebook i genomsnitt ungefär
526 miljoner dagliga användare. 488 miljoner användare har under mars månad använt sig av
mobila plattformar för att därigenom använda Facebook. Denna siffra har ökats till över 500
miljoner under april månad. Av samtliga användare under mars var 398 miljoner människor
aktiva minst sex av veckans sju dagar (Facebook, 2012).

1.1.2.1 Begreppslista

Nedan följer en kort begreppslista över eventuellt oklara begrepp som används i denna
magisteruppsats, för att förklara och minska risken för förvirring över när ett visst begrepp
används.
Facebookföljare – Eftersom man inte blir medlem på en företagssida på Facebook, kommer
Facebookföljare, eller följare, vara det begrepp som används i detta magisterarbete. Detta
begrepp beskriver de som ”gillar” och följer statusuppdateringarna från Malmö stadsbibliotek
på Facebook.
”Gilla” – Detta innebär att en Facebookföljare tryckt i ”gilla” på en statusuppdatering eller
annat inlägg.
Kommentera – Detta innebär att Facebookföljaren skrivit en egen kommentar till en
statusuppdatering eller annat inlägg.
Tagga – Detta innebär att ett foto är publicerat på Facebook med namn kopplat till personerna
på fotot. Namnet är sedan synligt för samtliga, och fotot hamnar bland den taggade personens
foton och i nyhetsflödet hos vännerna. Detta går även att göra i vanliga statusuppdateringar
där namnet blir en länk till personens Facebookprofil, och syns på dennes profil och i
nyhetsflöden.
Övriga begrepp angående Facebook presenteras med hänvisning till Ström (2010) i
teorikapitlet 3.1 Marknadsföring på Facebook.
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1.1.3 Malmö stadsbibliotek
Malmö stadsbibliotek är ett kommunalt folkbibliotek där för närvarande 123 personer arbetar.
På stadsbiblioteket går det att låna böcker, ljudböcker, filmer, Tv-spel och CD-skivor. Det
finns också möjligheten att låna hem tidningar eller tidskrifter. Malmö stadsbibliotek är
således inriktat på hela familjen, med litteratur och dylikt anpassade för både barn och vuxna.
Malmö stadsbibliotek är inte enbart en plats där böcker kan lånas och läsas. Det finns
möjligheter att till bland annat fika, kopiera papper och surfa vid någon av de många datorer
som finns tillgängliga på biblioteket. Malmö stadsbibliotek har många olika evenemang där
vissa specifika huvudevenemang återkommer under året, bland annat föreläsningar,
författarbesök i det vanligt återkommande evenemanget Internationell författarscen (Malmö
stad, 2012).
Stadsbiblioteket har ungefär 900 000 besök om året, vilket blir ett genomsnitt på runt 2700
besökare per dag, baserat på hur många dagar biblioteket har öppet om året, således räknat på
331 dagar. På det digitala biblioteket på webben har stadsbiblioteket cirka 1200 000 besök per
år. Detta innebär således att bibliotekets webbplats har ungefär 300 000 fler besökare än det
fysiska biblioteket har. Detta räknat på 331 dagar blir ungefär 3600 använder de digitala
tjänsterna per dag (Malmö stad, 2012).
Malmö stadsbibliotek är aktiva på diverse sociala medieplattformar, så som Facebook och
Twitter. De är också närvarande på sociala nätverk för videoklipp, så som YouTube och
Bambuser. Flickr används för att publicera bilder från olika specifika tillfällen och på
Bokcirklar.se finns stadsbibliotekets läsdagbok att finna. Med andra ord finns Malmö
stadsbibliotek närvarande på några av de största digitala mötesplatserna på Internet (Malmö
stad, 2012).
Malmö stadsbiblioteks officiella Facebooksida heter ”Stadsbiblioteket i Malmö” och hade vid
undersökningstillfället 3868 följare som ”gillar” deras Facebooksida (Malmö stadsbibliotek,
2012).

1.2 PROBLEMDISKUSSION
Bibliotek har idag ett förändrat användningsområde jämfört med förr, innan Internet och
sökmotorer. Bibliotek var då, huvudsakligen, en plats där information söktes och fanns. Med
Internets framväxt och uppkomsten av diverse sökmotorer hittar människor nya, enklare, sätt
att söka information på. Användarvänligheten och enkelheten som sökmotorer erbjuder är
svårt att konkurrera med och biblioteken måste satsa hårt för att finna nya vägar att locka
kunder. Detta är inte olikt från andra organisationer och företag som måste marknadsföras och
synas. I och med det växande utbudet av företag som erbjuder samma, eller liknande,
produkter och tjänster måste organisationerna finna nya marknadsföringssätt. Facebook har
kommit att bli en väg in i människors privata sfär, och detta är någonting som marknadsförare
använder. Med hjälp av Facebook som reklampelare kan företag ta sig innanför husets väggar
hos eventuella konsumenter och bli en del av den sociala vardagen på webben. För att
4

budskap ska nå ut till befintliga och potentiella kunder krävs det att organisationen befinner
sig på en plats där målgruppen befinner sig. Givetvis är det inte så pass enkelt att företag kan
skapa en företagssida på Facebook och därigenom ha hittat vägen till framgång. Även på
Facebook finns ett reklambrus och en svårighet att nå ut till målgruppen med rätt budskap.
Detta resonemang leder i detta fall till frågor kring Malmö stadsbiblioteks användning av
Facebook. Är detta en fungerande marknadsföringskanal? För att ha möjligheten att besvara
denna breda fråga krävs en undersökning med perspektivet inställt på målgruppens
uppfattning och upplevelse av den befintliga och önskade kommunikationen på Facebook.

1.2.1 Problemformulering
Facebook som kommunikationskanal och marknadsföringsplattform kräver en djupare
förståelse i sociala mediers inverkan på människors dagliga liv och betydelsen av
privatpersoners perspektiv på de företagskontakter som finns inom detta medium. I detta fall
ämnar jag bredda förståelsen för Malmö stadsbiblioteks användning av Facebook med
särskild fokus på upplevelsen hos de som följer biblioteket på Facebook för att i slutändan
komma fram till hur biblioteket kan använda Facebook som marknadsföringsverktyg.
För att få en överblick över detta problemområde har jag delat upp problemet i ett översiktligt
huvudproblem med den centrala frågeställningen angående marknadsföring på Facebook, och
därefter delat upp detta i två mer djupgående frågeställningar angående följarnas perspektiv
och upplevelser. Med hjälp av att undersöka delfrågeställningarna ska huvudfrågeställningen
kunna besvaras. Dessa frågeställningar besvaras med hjälp av den empiriska undersökningen,
analyseras i analysdelen med utgångspunkt i den teoretiska referensramen, och leder därefter
till vissa slutsatser.

1.2.2 Huvudfrågeställning
Det huvudsakliga som undersöks är hur väl användningen av Facebook som
kommunikationskanal fungerar fokuserat på användarnas upplevelse av Malmö
stadsbibliotek. Det centrala är således hur användarna, de som ”gillat” och följer Malmö
stadsbibliotek på Facebook, upplever den kontakt de får med biblioteket genom detta
medium. Detta för att undersöka hur Malmö stadsbibliotek använder och kan använda
Facebook som marknadsföringsverktyg.
-

Hur kan Facebook användas av Malmö stadsbibliotek för att upprätta hålla en god
kontakt med deras Facebookföljare och marknadsföra biblioteket?

1.2.3 Delfrågeställningar
Baserat på problemområdet och det centrala huvudproblemet har forskningsarbetet utgått från
två mer definierade, frågeställningar.
5

-

Vilken typ av information publiceras i nuläget på Malmö stadsbiblioteks Facebooksida
och hur upplevs denna kommunikation av Facebookföljarna? Vilka samband och
skillnader finns i vad som faktiskt publiceras och vad följarna önskar?

Denna delfrågeställning är viktig för att identifiera den befintliga dialogen mellan Malmö
stadsbibliotek och de som tar del av informationen som läggs ut på Facebooksidan. Detta för
att kunna jämföra samband mellan vad som läggs ut och vad Facebookföljarna uppfattar och
tar till sig, samt responsen av det som publiceras. Frågeställningen syftar också till att
undersöka vad följarna önskar få större del av.
-

Hur ser kontakten mellan Malmö stadsbibliotek och dess Facebookföljare ut i nuläget
och hur skulle denna relation kunna förbättras med marknadsföring?

Denna delfrågeställning besvarar vad, och hur, relationen kan förbättras, genom att jämföra
resultaten från den empiriska undersökningen med den teoretiska referensramen.

1.3 SYFTE
Det övergripande syftet med detta magisterarbete är att öka förståelsen för användandet av det
sociala mediet Facebook som marknadsföringsverktyg i hantering av kundkontakter, med
fokus på kundupplevelsen. I detta fall handlar det om Malmö stadsbibliotek, där
kommunikationskanalen används för att sända ut information till eventuella och befintliga
besökare och genom denna kommunikation marknadsföra biblioteket.

1.4 AVGRÄNSNINGAR
Detta magisterarbete är inom det datavetenskapliga fältet med fokus på e-Kultur, online
communities och mer specifikt sociala medier. Denna uppsats kommer att innehålla ett stort
mått av medie- och kommunikationsvetenskapliga begrepp och teorier för att kunna besvara
den huvudsakliga frågeställningen. Sociala medier är ett brett fält som går att studera från
många olika perspektiv och ur många infallsvinklar. Min tidigare erfarenhet med examen
inom medie- och kommunikationsvetenskap avgränsar mitt problemområde ytterligare för att
detta ligger mig närmast både intressemässigt och kunskapsmässigt.
Jag har valt att enbart fokusera på den sociala nätverkssajten Facebook. Precis som det faktum
att definitionen av sociala medier är bred och svår att fästa till en specifik betydelse, är sociala
medier ett brett fält av olika tjänster och kulturer. Detta magisterarbete görs delvis i samarbete
med Malmö stadsbibliotek, varför jag tar hänsyn till deras specifika önskemål och behov.
Efter önskemål från Malmö stadsbibliotek fokuseras mitt forskningsarbete på
kundupplevelsen av deras Facebooksida, för att utreda hur följarna upplever den
kommunikation de har med biblioteket genom Facebook.
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Andra möjliga infallsvinklar skulle kunna vara ur sändarperspektiv. Då Malmö stadsbibliotek
är en organisation där målgruppen är bred och kundupplevelsen ligger i centrum, lämnar jag
detta perspektiv öppet för någon annan att studera. Med detta sagt, är det inte fel att använda
sig av vissa marknadsföringsteorier även i detta fall, eftersom den huvudsakliga
frågeställningen inom detta arbete ändå ligger på hur Malmö stadsbibliotek bör använda
informationen från kundupplevelserna för att marknadsföra biblioteket genom Facebook. Med
en undersökning av kundupplevelsen ges möjligheten att använda informationen till att
komma fram till förbättringsförslag för kommunikationen och marknadsföringen. Vid
undersökning av kommunikation är det av stor vikt att inte utesluta någon del av
kommunikationskedjan, även om fokus initialt ligger på upplevelsen hos Facebookföljarna.
Detta är viktigt för att kunna se samband, skillnader och i slutskedet ge förslag på
förbättringar, för att i sin tur skapa en förhöjd kundupplevelse.
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2 METOD
I följande kapitel presenteras en beskrivning av den forskningsansats, forskningsmetod och
forskningsstrategi
som
använts
under
arbetets
gång.
Därefter
beskrivs
datainsamlingstekniken med en utförlig genomgång av innehållsanalysen och
enkätundersökningen. Detta kapitel avslutas med ett avsnitt rörande undersökningens
reliabilitet och validitet.

2.1 FORSKNINGSANSATS
Inför ett forskningsarbete väljer forskaren vilken ansats att utgå ifrån. De två vanligaste
ansatserna är dels den deduktiva och dels den induktiva. Deduktiv ansats innebär att man i sitt
forskningsarbete utgår från befintliga teorier, medan den induktiva ansatsen innebär att man
utgår från empiriska studier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006:83). Detta magisterarbete
utgår dock från en tredje ansats, nämligen den abduktiva ansatsen. Ett abduktivt
förhållningssätt innebär en kombination av befintliga teorier med empiriska studier (Patel &
Davidsson, 2003). Varför jag valt att utgå från denna ansats är för att jag sedan tidigare
innehar kunskaper inom kommunikation och sociala medier, och baserar min empiriska studie
delvis med grund i befintliga begrepp och teorier.

2.2 FORSKNINGSMETOD
Under planeringsfasen av ett forskningsarbete är det av stor vikt att välja en forskningsmetod
som passar det problemområde som ska undersökas. De metoder som är vanligast använda är
antingen den kvantitativa- eller den kvalitativa metoden. Kvantitativ metod innebär
användningen av statistiska resultat i form av siffror som genom analyser kartlägger ett
problemområde. Kvalitativ metod undersöker ord, där mätningen är mer informationsrik,
leder till förståelse och ger mer tolkande analyser (Backman, 2008). Detta magisterarbete
baseras på en kvantitativ metod, bestående av dels en enkätundersökning och dels en
innehållsanalys av Malmö stadsbiblioteks Facebooksida. En kvantitativ undersökning syftar
till att undersöka en stor mängd mätbar information för att få fram statistiska resultat att
analysera.

2.3 FORSKNINGSSTRATEGI
Vilken undersökningsteknik som bör användas beror i allra högsta grad på den frågeställning
och det forskningsproblem det gäller. Det beror också på hur mycket tid och vilka resurser
som finns till förfogande för undersökningen (Patel & Davidsson, 2003).
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Strategin på forskningsarbetet baseras således på de frågeställningar som ska besvaras. I detta
fall ämnar jag initialt utreda hur Malmö stadsbibliotek använder sig av Facebook i
hanteringen av kundkontakter, utifrån ett kundperspektiv. Detta innebär att jag vill undersöka
hur de som följer Stadsbiblioteket i Malmö på Facebook uppfattar informationen som läggs ut
och relationen mellan dem och biblioteket. Denna information används sedan för att skapa en
bild av hur biblioteket bör använda Facebook som ett kommunikations- och
marknadsföringsverktyg. Frågeställningarna är undersökande och förklarande av upplevelsen
av ett specifikt fall, vilket gör att en fallstudie lämpar sig. En fallstudie är en undersökning av
någonting specifikt. Detta kan vara antingen en viss händelse, en organisation eller en individ
(Patel & Davidsson, 2003). Detta magisterarbete kommer således att innefatta en fallstudie,
där fallet som undersöks är Malmö stadsbiblioteks användning av Facebook och dess
relationer till följarna på Facebooksidan. Patel & Davidsson (2003) påpekar att en fallstudie
ofta innehåller fler än en undersökningsmetod för att bredda kunskaperna, vilket i detta
forskningsarbete innebär kombinationen av enkätundersökningen och innehållsanalysen.
Den största fördelen med att genomföra en fallstudie är att man tillåts att undersöka en
specifik sak på djupet. En nackdel kan vara att studien kan bli för detaljrik och att det inte går
att göra en stark generalisering av resultatet från studien. Detta för att fallstudier kan påverkas
av tidigare erfarenheter från forskaren (Patel & Davidsson, 2003). Denna risk är jag som
forskare medveten om, och med de forskningsfrågor jag utgår ifrån finns inte heller kravet att
kunna generalisera. Jag är väl medveten om att alla organisationer och alla Facebooksidor inte
har samma förutsättningar, samma kommunikationsstrategier och samma kundkontakter och
behöver då inte ha en stark extern validitet med hög generaliserbarhet. Då Malmö
stadsbibliotek är en icke-vinstdrivande organisation går detta inte helt att jämföra med
vinstdrivande företags användande av Facebook. Det finns dock ändå en svag extern validitet
eftersom andra bibliotek skulle kunna använda sig av vissa av studiens resultat. Med
resultaten från både innehållsanalysen av Malmö stadsbiblioteks statusuppdateringar och
enkätundersökningen av Facebookföljarna, anser jag att det finns tillräckliga underlag för att
kunna identifiera vissa samband och dra vissa slutsatser av resultatet av empirin i kombination
med befintliga teorier och analysen av dessa.

2.4 DATAINSAMLINGSTEKNIK
Metoden som använts för insamling av data under arbetets gång består både av en
innehållsanalys av Malmö stadsbibliotek på Facebook och en enkätundersökning gjord på
dess följare.
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2.4.1 Innehållsanalys
Patel & Davidsson (2003) menar att en observation är det främsta sättet att samla in
information om ett fall. En observation måste planeras och genomföras på ett strukturerat sätt
för att insamlingen och registreringen ska bli korrekt. Observationer är användbara när man
vill undersöka mänskliga beteenden i specifika händelser. Detta är således någonting som är
applicerbart på den undersökning som gjorts i detta forskningsarbete, eftersom observationen
görs som en innehållsanalys av Facebooksidan. Det mänskliga beteendet i detta fall är då
snarare ett resultat av ett mänskligt beteende som observeras i efterhand. Detta i form av
bibliotekets publicerade statusuppdateringar och dess följares ”gillningar” och kommentarer.
Med en innehållsanalys av uppdateringar och respons på Malmö stadsbiblioteks Facebooksida
har information som är av vikt för det huvudsakliga forskningsproblemet samlats in. Patel &
Davidsson (2003) poängterar dock att man genom en observation inte kan få in all
information som är nödvändig, och man kan inte genom en observation dra några starka
generella slutsatser. Genom att komplettera med enkätundersökningen har informationen från
innehållsanalysen fått en annan betydelse, som med utgångspunkt i den teoretiska
referensramen går att dra vissa slutsatser från. Innehållsanalysens information finns med
andra ord till för att komplettera enkätundersökningen. Dessutom används informationen från
innehållsanalysen för att jämföra med svaren från enkätundersökningen. Detta för att få fram
vad som stämmer överens, vad som skiljer och hur Malmö stadsbibliotek kan förbättra
användningen av Facebook som kommunikationsverktyg.
Observationer kan genomföras på olika sätt. Dels kan man undersöka någonting utan att i
förväg veta vad man ska leta efter, observera och registrera. Dels finns det ett
tillvägagångssätt där man som observatör i förväg har information om det specifika fallet och
därför kan genomföra en mer strukturerad observation med förutbestämda riktlinjer (Patel &
Davidsson, 2003). I den innehållsanalys som gjorts på Malmö stadsbiblioteks Facebooksida
har grundläggande information om fallet funnits sedan innan, dock skapades ett enkelt
observationsschema efterhand när observationen pågick. Den grundläggande informationen
om Facebook och marknadsföring genom den kommunikationskanalen satte grunden för
observationen. De statusuppdateringar och inlägg som publicerats under den observerade
tidsperioden, hela mars och hela april, delades efterhand in i olika kategorier av mig som
observatör. Dessa kategorier blev sedan grunden för observationsschemat där
statusuppdateringarna räknades in i de olika kategorierna med enkla noteringar i schemat.
Kategoriindelningen baserades på min egen uppfattning om vad det huvudsakliga innehållet i
de olika uppdateringarna gällde. Som exempel finns kategorin evenemangstips där alla
uppdateringar som uppmanar och tipsar om kommande evenemang på biblioteket placeras.
Observatören kan under en observation delta i den specifika händelsen som observeras eller
hålla sig utanför och vara en icke-deltagare (Patel & Davidsson, 2003). Med tanke på att
denna observation är en innehållsanalys av Facebooksidan har jag som observatör varit ickedeltagande. Med detta menas att jag inte medverkat i någon form, genom att göra min röst
hörd genom kommentarer eller "gillningar" på Facebooksidan.
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Som observatör kan man också vara antingen känd eller icke-känd för objektet som
observeras (Patel & Davidsson, 2003). Under denna innehållsanalys har jag som observatör
varit icke-känd, eftersom de som ”gillar” och följer Malmö stadsbibliotek på Facebook inte
har vetat om att det pågått en observation under denna tidsperiod. Därför kan detta omöjligt
ha påverkat resultaten på något sätt. Om deltagarna i observationen, det vill säga samtliga som
”gillar” Facebooksidan, vetat om att det pågått en observation skulle detta kunnat påverka
resultatet. Det hade kunnat påverka hur många ”gillningar” varje statusuppdatering fick, hur
många kommentarer och därför i sin tur även resultatet av innehållsanalysen.
I detta fall har innehållsanalysen gjorts för att kompletteras med svaren från
enkätundersökningen, för att kunna se samband och skillnader mellan Malmö stadsbiblioteks
Facebookanvändande och kundupplevelsen av denna kommunikation. Detta för att initialt
kunna besvara delfrågeställningarna kring hur mottagarna uppfattar och upplever den
information som sänds ut, och slutligen besvara huvudfrågeställningen om hur Malmö
stadsbibliotek bör använda kommunikationen på Facebook i marknadsföringssyfte.
Informationen från innehållsanalysen har sedan strukturerats upp med statistikprogrammet
SPSS för att enkelt kunna presentera resultatet i empirikapitlet 4.1 Innehållsanalys.

2.4.2 Enkätundersökning
Enkätundersökningen som genomförts har skapats online med verktyget Google Formulär.
Detta verktyg användes med fördel eftersom det enkelt går att skapa frågor med förbestämda
svarsalternativ och distribuera enkäten med en länk. Det finns ingen begränsning för antalet
respondenter, vilket jag såg som en stor fördel. Enkätundersökningen publicerades av Malmö
stadsbibliotek på deras offentliga Facebooksida och har således varit tillgänglig och öppen för
de som ”gillar” och följer dem på Facebook. I och med att enkätundersökningen är
Internetbaserad når den ut till de verkliga följarna av Malmö stadsbiblioteks Facebooksida på
den plats som berörs i undersökningen och når därmed rätt personer på ett smidigt sätt.
Enkäten publicerades på Facebooksidan den 2 april och återigen den 18 april när en
påminnelse publicerades. Med tanke på att Facebook är en ständigt uppdaterad plattform med
mycket aktivitet, föll det sig rimligt att publicera en påminnelse så att enkätundersökningen
återigen hamnade överst på människors nyhetssida. Totalt 141 personer har besvarat
enkätundersökningen och detta diskuteras vidare under avsnittet 2.4.3 Urval till enkät.
Enkätundersökningens frågor fokuserades på vad följarna upplever att Malmö stadsbibliotek
använder Facebooksidan till, vad de upplever att de får för information därifrån och vad de
önskar att det skulle informeras om. Det fanns även med generella frågor om respondenternas
användande av Facebook, om deras relation till Malmö stadsbibliotek och om Facebooksidan.
Genom att ställa dessa frågor till Malmö stadsbiblioteks målgrupp får de viktig information
som är användbar i relationsbyggande och marknadsföring med Facebook som verktyg.
Fördelen med att genomföra en onlineenkät, där forskaren inte är närvarande vid besvarandet,
är att detta är tidsbesparande. Nackdelar är däremot att forskaren inte kan vara säker på att rätt
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personer har besvarat enkäten eller att förståelsen kring frågorna är korrekt. Ännu en risk med
att inte närvara vid enkätutdelningen är att ”tokkryssningar” kan förekomma. Detta innebär att
respondenten väljer ett svarsalternativ bara för att bli av med det. Sist men inte minst finns
risken att färre personer väljer att delta i enkätundersökning när den är helt frivillig och utan
bevakning av forskaren (Körner & Wahlgren, 2005).
Informationen från enkätundersökningen har därefter analyserats och redovisats i diagram och
tabeller för att enkelt kunna observera och analysera samband och skillnader. Vid detta skede
har jag återigen använt mig av verktyget SPSS för att kunna skapa en överskådlig bild av de
data som samlats in under den kvantitativa undersökningen. För de flervalsfrågor som ingick i
enkätundersökningen har jag enbart fokuserat på att sammanställa vilka svarsalternativ som
rankats högst.

2.4.3 Urval till enkät
Med tanke på att enkätundersökningen är Internetbaserad och placerad på Malmö
stadsbiblioteks Facebooksida, finns den således att finna på samma plats som berörs i
enkätens frågor. På detta sätt når undersökningen ut till rätt personer, med tanke på att den
dyker upp i nyhetsflödet hos de Facebookföljare som ”gillar” Malmö stadsbibliotek på
Facebook.
Vid tillfället då enkätundersökningen publicerades på Facebooksidan hade Malmö
stadsbibliotek 3631 personer som ”gillade”, och vid tiden då enkätundersökningen stängdes
hade den siffran ökat till 3868 personer, och således ingår samtliga i denna
enkätundersöknings urval. Antalet respondenter var då 141 stycken.
Detta utgör därför enbart en liten del av det totala antalet personer som följer stadsbiblioteket
på Facebook. Det totala antalet som följer stadsbiblioteket ändras dock ständigt, och vid den
tidpunkt då enkätundersökningen stängdes och de 141 svaren var insamlade, följdes
Facebooksidan alltså av 3868 personer. Den siffra jag valt att utgå ifrån är den siffra som var
aktuell vid tidpunkten då svaren var färdiginsamlade, vilket innebär att enkätundersökningen
besvarats av enbart 3,6 procent av det totala antalet.

2.4.4 Enkätens uppbyggnad
De allra första frågorna på enkätundersökningen var kön och ålder (Bilaga 1). Detta främst för
att få en bild av den målgrupp som Malmö stadsbibliotek budskap bör riktas mot primärt. Jag
valde att inte ha med någon fråga som på något sätt röjde någons identitet, och min
enkätundersökning är därmed totalt anonym. Därför finns det inte med någon fråga om
personers namn. Detta innebär att inte ens jag som forskare har tillgång till någon information
som kan leda till en specifik individ. De resultat jag fått från enkätundersökningen behandlas
helt konfidentiellt och på så sätt kan ingen person komma till skada av det som publiceras i
denna magisteruppsats.
12

Jag har också valt bort att ha med boendefrågor, vilket innebär att jag inte kan ha någon
kontroll över var de som besvarar enkäten bor. Med tanke på att det är en platsspecifik
Facebooksida är mitt antagande dock att de flesta som besvarat enkäten bor i, eller i
anslutning till, Malmö. Detta är dock inte av vikt för mitt resultat, eftersom det egentligen inte
spelar någon roll var personen i fråga bor, när de följer biblioteket på Facebook. Istället har
jag med frågan hur ofta respondenten besöker Malmö stadsbibliotek.
Efter de inledande demografiska frågorna fortsatte jag med enkla frågor generellt om
relationen till Malmö stadsbibliotek och användandet av Facebook. Samtliga frågor var
obligatoriska att svara på, varför jag inte har något internt bortfall. Undantaget är dock den
allra sista frågan, som är frivillig yta där respondenterna kan ge eventuella tips,
rekommendationer och förslag till förbättringar. Denna rekommendationsruta har dock inte
gett någon användbar information med konkreta tips, utan snarare omformuleringar av redan
befintliga svar, varför denna del av enkäten inte kommer att presenteras i det empiriska
resultatet.
Jag valde att ha en frivillig skrivyta på slutet av varje fleralternativsfråga där respondenten
fick möjlighet att fylla i fler svarsalternativ. Detta för att låta respondenterna lägga till övriga
tankar om de existerande svarsalternativen inte passade, eller om någon ville utveckla sina
åsikter. Dessa övrigt-rutor presenteras dock inte i de empiriska resultatet, då dessa också ofta
var omformuleringar av svarsalternativen och därför inte användbara i analysen. I empirin
redovisas dock antalet respondenter som fyllt i någonting överhuvudtaget i detta fält.

2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp när det handlar om att vara kritisk mot ett
forskningsarbete för att se kvaliteten på forskningen och resultatet. Hur hög eller låg
validiteten är beror på i vilken grad vi undersökt någonting som kopplas ihop med
forskningsproblemet. Detta innebär således att man ska ha undersökt rätt och relevanta saker
för att få fram det önskade resultatet av forskningen. Intern validitet handlar om ifall någon
annan skulle kunna få samma resultat och extern validitet handlar om resultatets
generaliserbarhet. Reliabiliteten innebär å andra sidan att materialet samlats in på ett
tillförlitligt sätt, ett sätt som är trovärdigt för resultatet och hur exakt det mätts. Dessa två
begrepp används vid metodkritik av ett forskningsarbete (Patel & Davidson, 2003).

2.5.1 Undersökningens validitet
Eftersom validitet handlar om huruvida undersökningen har genomförts på de saker som är
relevanta för det specifika forskningsproblemet, är validiteten för detta forskningsarbete i
huvudsak hög. Problemområdet berör sociala medier med fokusering på Facebook. Den
empiriska undersökningen som gjorts på Malmö stadsbiblioteks Facebooksida är i allra högsta
grad inom ramarna för det givna problemområdet.
13

Den abduktiva ansats som forskningsarbetet baserats på innebär dels tidigare erfarenheter och
kunskaper inom fältet, kombinerat med teoretiska studier och den empiriska undersökningen.
Detta har lett till en stadig kunskapsbas för att ha möjligheten att välja ett lämpligt
tillvägagångssätt för att få den nödvändiga informationen med tanke på huvudfrågeställningen
och de två delfrågeställningarna. I och med att delfrågeställningarna är fokuserade på
kundupplevelsen av kommunikationen på Facebook, samlas viktig information som kan vara
av stor nytta för besvarandet av den centrala huvudfrågeställningen angående bibliotekets
marknadsföring på Facebook. Detta gäller den interna validiteten av undersökningen. Den
externa validiteten är i detta forskningsarbete svagare, med tanke på hur få som deltagit i
undersökningen jämfört dels med Malmö stadsbiblioteks totala antal följare och besökare och
dels med det totala antalet biblioteksbesökare i hela Sverige. Eftersom olika stadsbibliotek
inte skiljer sig jättemycket från varandra menar jag dock att viss extern validitet finns.
Därmed har resultatet en viss generaliserbarhet och kan tillföra någonting till andra bibliotek
som använder Facebook.

2.5.2 Undersökningens reliabilitet
Reliabiliteten innebär således att informationen som forskningen baseras på samlats in på ett
tillförlitligt sätt. Med det abduktiva förhållningssättet och en överblickande innehållsanalys av
Malmö stadsbiblioteks Facebooksida, kombinerat med litteraturstudier inom sociala medier
och marknadsföring, föll det sig för mig tämligen naturligt vilka frågeställningar som detta
magisterarbete utgår ifrån. Kundupplevelsen valde jag att fokusera på med anledningen att jag
genom att undersöka detta får en bättre bild över hur stadsbibliotekets kommunikation genom
Facebooksidan verkligen fungerar och upplevs. För att kunna utreda ett problemområde inom
kommunikation och marknadsföring krävs det att mottagarsidan undersöks för att få reda på
genomslagskraften av budskapen som sänds ut.
Den huvudsakliga forskningsfrågan för detta magisterarbete handlar om hur Malmö
stadsbibliotek kan använda Facebook som ett marknadsföringsverktyg för hantera
kundkontakter. För att få den information som krävs för att besvara denna fråga har de två
delfrågeställningarna fokuserats på upplevelsen med följarnas perspektiv. Detta har utretts
delvis med en huvudsaklig enkätundersökning med 141 respondenter från de som ”gillar” och
följer stadsbiblioteket på Facebook. Frågorna i enkätundersökningen är således fokuserade på
upplevelsen och uppfattningen av Malmö stadsbiblioteks närvaro på Facebook. För att
komplettera den mer kundfokuserade informationen, och för att skapa en helhet med en viss
inblick i sändarperspektivet, har en innehållsanalys på de statusuppdateringar som lagts ut av
Malmö stadsbibliotek under en tvåmånadersperiod gjorts. Jag menar att det är av stor vikt att
undersöka båda delarna av kommunikationen och därför inte enbart undersöka mottagarna
eller sändarna. Då kommunikation på sociala medier är en dialog snarare än en monolog, och
Facebook är en plattform för kommunikation snarare än information, menar jag att det är av
stor vikt att se till hela kommunikationsprocessen. Därför menar jag att det är av stor vikt att
undersöka kundperspektivet, för att få viktig information som i sin tur kan användas i
marknadsföringssyfte.
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En eventuell riskfaktor med denna enkätundersökning kan vara att en länk till den
publicerades i Malmö stadsbiblioteks nyhetsflöde på Facebooksidan, som vilken
statusuppdatering som helst. Eftersom det var helt frivilligt att besvara den, är det viktigt att
nämna och diskutera kring att det är möjligt att det enbart är de människor som har en starkare
relation till Malmö stadsbibliotek som tagit sig tiden att svara. Eftersom enkätundersökningen
var helt anonym och inga namn eller andra uppgifter gör att det går att identifiera
respondenterna, kan jag omöjligt vara fullt säker på att ingen av respondenterna svarat flera
gånger eller att den person som svarat har besvarat frågorna sanningsenligt. Det är också
omöjligt att helt säkert veta att personerna som besvarat undersökningen faktiskt ”gillar” och
följer Malmö stadsbibliotek på Facebook och inte bara hade vägarna förbi deras
Facebooksida. Med tanke på att det är en ansträngning att besvara en enkät menar jag att
dessa risker är så pass små att de inte har någon negativ effekt på reliabiliteten.
Det som kan riskera reliabiliteten av denna undersökning är, som jag tidigare nämnde,
möjligheten att de som besvarat enkätundersökningen redan har en relativt stark relation till
Malmö stadsbibliotek och aktivt följer dess statusuppdateringar. Detta är därför någonting jag
måste förhålla mig till när jag analyserar resultaten från respondenterna. Eftersom 141
respondenter har besvarat enkätundersökningen, innebär det att det enbart är 3,6 procent av
det totala urvalet, det vill säga alla som vid slutet av undersökningstillfället ”gillade” Malmö
stadsbibliotek på Facebook. Eftersom undersökningen enbart gjorts på en så pass liten del av
det totala urvalet är det inte möjligt att dra några starka generella slutsatser av resultatet. I
kombination med innehållsanalysen av Facebooksidan finns dock tillräcklig information för
att få en svag extern validitet och se vissa samband och göra analyser av dessa. Dessa
empiriska resultat kombinerat med den teoretiska referensramen gör det möjligt att analysera
fram hur Malmö stadsbibliotek kan använda Facebook som marknadsföringsverktyg.
Eftersom samtliga frågor av enkätundersökningen var obligatoriska att besvara, med fasta
svarsalternativ, finns inget internt bortfall i undersökningen. Risken finns dock alltid för
eventuella ”tokkryssare” (Körner & Wahlgren, 2005), som enbart kryssar för något alternativ
utan att reflektera över varken frågorna eller svarsalternativen. Denna risk bör dock vara
mindre eftersom enkätundersökningen var helt frivillig.
Innehållsanalysen genomfördes helt utan att varken Malmö stadsbiblioteks
Facebookansvariga eller de som ”gillar” och följer Facebooksidan visste om det. Detta stärker
reliabiliteten eftersom min undersökning inte kan ha påverkat något beteende.
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3 TEORETISK REFERENSRAM
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen för detta magisterarbete. Detta är
de teorier och begrepp som kombineras med min empiriska undersökning och den följande
analysen baseras på. Dessa teorier används för att på ett djupare plan förklara
kommunikationsbeteenden och upplevelsebeteenden som observerats i den empiriska
undersökningen. Den teoretiska referensramen kombinerar teorier om kommunikation,
marknadsföring och målgrupp.

Inledningsvis presenteras avsnitt 3.1 Marknadsföring på Facebook som refererar till Ström
(2010) och 3.2 Marknadsföringskampanjer i sociala medier som refererar till Holmström &
Wikberg (2010). Dessa avsnitt är viktiga att inleda den teoretiska referensramen med, för att
bygga upp en grundläggande förståelse för organisationers agerande på Facebook. Detta för
att därefter bättre kunna förstå varför resterande teorier i efterföljande avsnitt är av vikt inom
problemområdet och för de specifika frågeställningarna.

3.1 MARKNADSFÖRING PÅ FACEBOOK
Ström (2010) redogör för olika sätt att använda Facebook som en del av marknadsföring. Som
en del av detta beskrivs också Facebooks olika funktioner som organisationer kan ta del av
och arbeta med.
Först och främst menar Ström (2010) att man kan låta sin organisation att bli till en egen
människa på Facebook. Detta innebär att man skapar en egen människoprofil, istället för en
traditionell företagssida. Detta gör att man som organisation kan skaffa sig ”vänner”, istället
för att människor ska ”gilla” och följa företagets statusuppdateringar. På detta sätt blir
företaget mer personligt. Detta kan göras som ett alternativt till den vanliga företagssidan,
eller som ett komplement, som en bifigur.
Ett andra alternativ är att skapa en grupp på Facebook och låta människor gå med i gruppen
och bli medlemmar. På detta sätt är det enkelt att sända meddelanden specifikt till de som är
medlemmar i gruppen. Fördelen med detta är att denna grupp då finns med i listan över
grupper som medlemmarna är med i, på deras personliga Facebookprofil. Något positivt med
detta är att det kan locka till människors nyfikenhet att själva klicka sig in i gruppen och bli
medlemmar. Detta skapar således en sorts kedjespridning av gruppmedlemskap, när man av
nyfikenhet vill se vilka grupper vänner är medlemmar i. Ytterligare möjlighet till denna
spridning är att organisationen kan bjuda in personer till gruppen, eller att de som är
medlemmar har möjligheten att sprida detta vidare och bjuda in på egen hand (Ström, 2010).
Det tredje alternativet är att skapa en vanlig företagssida på Facebook. Denna kan sedan
användas på olika sätt som en marknadsföringsaffisch eller en informationstavla. En
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företagssida kan människor ”gilla” och därför bli ”anhängare” till denna och följa
statusuppdateringarna från företaget. Man kan inte bli faktisk medlem på en sådan sida, och i
denna magisteruppsats används därför Facebookföljare, eller följare, som begrepp och syftar
alltså till Facebooksidans ”kunder”. En företagssida tillåter människor att ”gilla” och
kommentera statusuppdateringar. Det finns också en möjlighet för människor att dela och
sprida vidare informationen som läggs upp där, på så sätt får informationen en större
spridning bland fler människor. Detta är således också en möjlighet till kedjespridning. Detta
redogörs för närmre i avsnittet 3.7 Viral spridning. Företagssidan kan alltså användas på
många olika sätt och formas på det sätt som passar bäst till organisationen. Med hjälp av de
inlägg som läggs upp styrs informationen som hamnar där och kommunikationen genom
Facebooksidan kan användas till att bland annat uppmana till diskussion, be om feedback eller
tipsa om olika evenemang. En Facebooksida möjliggör också mer avancerade tjänster, som till
exempel direktsök i databaser. Precis som grupper, hamnar också Facebooksidorna man
”gillar” i en specifik lista på den personliga profilen, vilket då också skapar en kedjespridning
av nyfikenhet. En person som ”gillar” en sida kan också rekommendera sidan till vänner och
bekanta (Ström, 2010).
Att skapa evenemang på Facebook är också en möjlighet till marknadsföring, både för
specifika evenemang eller för organisationen i stort. Varje evenemang får en egen sida där
personer som är inbjudna kan tacka ja, fylla i att de kanske kommer eller avböja helt.
Evenemang kan antingen vara öppna eller slutna, vilket reglerar om inbjudna personer kan
bjuda in fler och om det ska vara ett synligt evenemang (Ström, 2010).
När en person ”gillar” en sida, går med i en grupp eller tackar ja på ett öppet och offentligt
evenemang syns detta på personens personliga profilsida och går därmed ut till de vänner
personen i fråga har på Facebook. Med andra ord är Facebooks olika funktioner ett bra sätt att
marknadsföra sin organisation och skapa spridning mellan personer (Ström, 2010).
Det finns även andra möjligheter till marknadsföring med hjälp av Facebook, som exempelvis
egenbyggda applikationer med olika funktioner eller att köpa annonsplats på Facebook.
Dessa möjligheter kräver dock större ansträngning från organisationer och kostar pengar,
utöver arbetstidskostnader. Vid skapandet av annonser kan man som organisation välja vilka
dessa ska spridas till med hjälp av att välja område, ålder och övrig profilinformation. Dessa
selektiva annonser kallas sociala annonser (Ström, 2010).
Ström (2010) anser att man som organisation ska akta sig för att missbruka makten man får av
deltagande på Facebook. Marknadsföringsutrymmet bör inte enbart användas till reklamtext,
då detta inte ger någon positiv effekt. Däremot bör man vara kreativ och skapa någonting som
både företaget och målgruppen kan få ut någonting bra av. I ett biblioteks fall skulle detta
kunna vara boktips och information som hjälper kunderna i sållandet av den stora
informationsmängd som finns på biblioteket.
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3.2 MARKNADSFÖRINGSKAMPANJER I SOCIALA MEDIER
Holmström
&
Wikberg
(2010)
presenterar
ett
antal
kännetecken
för
marknadsföringskampanjer i sociala medier. För det första och mest grundläggande utnyttjas
sociala medier som en kommunikationskanal för att sprida budskap och interagera med
människor. Detta är grundstenen i Facebook som marknadsföringskanal. För det andra kan
organisationer genom Facebook nå potentiella kunder genom etablerade nätverk med deras
personliga kontakter, och därmed kan organisationers kundbas utökas. För det tredje
möjliggör användandet av Facebook för kundkontakterna att själva sprida vidare budskapet,
genom att dela inlägg, ”gilla” statusuppdateringar och gå med i offentliga grupper. På så sätt
blir kunderna frivilliga och personliga ambassadörer för organisationen och dess budskap
sprids mellan vänner.
Användandet av sociala medier som marknadsföringsverktyg kan enkelt mätas med hjälp av
befintliga mätinstrument, som Facebook Insights. Dessutom kan sociala medier kopplas ihop
enkelt med andra kanaler, så som hemsida och diverse andra digitala kanaler. Informationen
som läggs ut på Facebook kan exempelvis kopplas ihop med det som läggs ut på Twitter,
bloggar och hemsidan. De sociala medierna kopplas även ihop med den nya teknologins
möjligheter till portabla applikationer i smartphones (Holmström & Wikberg, 2010). Detta
redogörs ytterligare i avsnitt 3.5 Korsmarknadsföring.
Marknadsföringsbudskapet i sociala medier kan ändras efterhand, då feedback enkelt hämtas
in kontinuerligt från kundkontakter. Avslutningsvis blir budskap med sociala medier som
kommunikationskanal dynamiska och möjliga att ändras iterativt under hela kampanjen.
Kommunikationen från organisationen blir till en dialog med konsumenterna där åsikter
presenteras under tiden (Holmström & Wikberg, 2010).

3.3 MÅLGRUPP OCH BUDSKAP
Dahlén & Lange (2003) menar att det är grundläggande och av stor vikt att identifiera sin
målgrupp för att kunna utforma ett passande budskap. Inledningsvis krävs det att man som
organisation har en tydlig målsättning, för att kunna definiera tydliga moment i
kommunikationsprocessen. För att därefter ha möjligheten att genomföra fungerande
kommunikationsinsatser och kampanjer krävs det en grundlig kännedom om målgruppen.
Därför måste analyser göras av de identifierade mottagarna, för att veta vilka personer som
kommer att ta del av budskapet.

3.3.1 Målsättning
Det finns två olika versioner av målsättning. Den första versionen är målkedjor, vilket innebär
olika delmål i en kedja som sedan leder fram till slutmålet. Dessa delmål ger konstant
feedback i vad som behöver ändras i kommunikationen. Det finns å ena sidan
makromålkedjor som innebär de övergripande delmålen för marknadskommunikationen
18

kopplat till de ekonomiska resultaten. Å andra sidan finns mikromålkedjor som är fokuserade
på kommunikationseffekterna som olika insatser leder till. Analys av denna mikromålkedja
gör det möjligt att vidare analysera olika element i kommunikationen. Den andra versionen av
målsättning är målgruppsresponser. Detta innebär att fokus ligger på hur målgruppen
upplever slutmålet, och hur deras intryck av kommunikationen är (Dahlén & Lange, 2003).
Mikromålkedjor är vad som är centralt att utreda i Malmö stadsbiblioteks fall, och detta går att
dela in i tre olika delar. Den första delen är den kognitiva delen, vilket innebär att målgruppen
vet att organisationen eller produkten finns. Den andra delen är den affektiva, och speglar vad
målgruppen tycker om den specifika saken. Den tredje delen är konativ och är fokuserat på
agerandet. AIDA är en känd mikromålkedja som står för Awareness, Interest, Desire och
Action. Detta innebär således att först blir målgruppen medveten om att organisationen finns,
därefter intresserad av att veta mer, följt av en önskan som betyder att målgruppen inser att
detta är någonting som passar dem och till sist agerande (Dahlén & Lange, 2003). Senare har
modellen utökats till AIDA(S), där det Satisfaction också lagts till. Detta innebär att
målgruppen blir nöjda och tillfredsställda med tjänsten (Laurelli, 2002).
En mer generell mikromålkedja går att skapa med de fyra olika delmålen kategoriintresse,
varumärkeskännedom, varumärkesattityd och köpintention. Dahlén & Lange (2003) menar att
denna mikromålkedja går att applicera på all marknadskommunikation. Kategoriintresse
innebär att målgruppen man riktar sig till måste vara intresserad av den kategori i vilken man
agerar på marknaden, exempelvis biblioteksbesökare är intresserade av böcker. Om detta
grundläggande intresse inte finns är det onödigt att öka kommunikationsinsatserna inom
delmålen för varumärkeskännedom och varumärkesattityd. Varumärkeskännedom går att dela
in i två olika delkategorier, igenkänning och erinran. Igenkänning innebär att målgruppen helt
enkelt känner till varumärket, medan erinran innebär att målgruppen kan erinra sig om
varumärket och gärna att detta varumärke är det första som kommer på tanken i denna
kategori. Varumärkesattityd går att dela in i delkategorierna absolut attityd och relativ attityd.
Absolut attityd innebär att målgruppen tycker om organisationen eller produkten, medan
relativ attityd innebär att målgruppen tycker att detta är bättre än det konkurrenter erbjuder.
Det sista delmålet är köpintention och innebär om målgruppen bestämmer sig för att köpa
produkten eller inte.
Målgruppsresponser är också av stor vikt för Malmö stadsbibliotek att utreda. Dahlén &
Lange (2003) menar att det krävs att tre delmål uppnås för att kommunikationen ska leda till
målgruppsrespons och för att målgruppen överhuvudtaget ska uppleva slutmålet och få ett
intryck av kommunikationsinsatserna. Först och främst krävs en exponering, vilket innebär att
målgruppen har möjligheten att se, höra eller läsa budskapet. Det vill säga, budskapet ska
exponeras för målgruppen. Denna exponering är dock ingen garanti för att målgruppen
uppmärksammar och får intryck av kommunikationen. Det andra delmålet är att bearbetning,
vilket innebär att målgruppen lägger märke till kommunikationen. En grundförutsättning för
att detta ska uppnås är att budskapet är anpassat till den valda målgruppen. Budskapet måste
därför innehålla delar som ingår i målgruppens selektiva perception, det vill säga sådant som
uppmärksammas av målgruppen. Det tredje delmålet som måste uppnås innan
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målgruppsresponser går att undersöka, är kommunikationseffekter. Detta innebär att
målgruppen, inte bara uppmärksammar, utan också reagerar på kommunikationen.
Dahlen & Lange (2003) menar att man med hjälp av att ställa frågor till målgruppen kan
fastställa inom vilket delmål man som organisation bör lägga den största vikten. Information
från målgruppen hjälper organisationer att utvärdera och effektivisera kommunikationen och
organisationens olika produkter eller tjänster. En grundläggande utvärderingsmetod är att
undersöka reklameffektiviteten. Ofta görs en tracking, vilket innebär en mätning av hur
många i målgruppen som reklamen exponeras för. Detta kallas med andra ord för
reklamkännedom. Man mäter också varumärkeskännedom, som innebär vilka som känner till
varumärket och varumärkesattityden som betyder vad målgruppen tycker om varumärket. Det
går också att låta målgruppen ge feedback i realtid med spontana synpunkter. Genom att
genomföra kontinuerliga spontanundersökningar av målgruppens feedback mäts attityder i
tidigt skede och kommunikationsinsatserna kan fokuseras rätt från början. Vid frågor om det
egna varumärket och kampanjer i realtid får målgruppen vara frivilligt delaktiga och påverka
kommande händelser.
Dahlén & Lange (2003) påpekar att marknadskommunikation kan fokuseras på andra
långsikta saker, och inte enbart fokuseras på köpbeteendet. Andra positiva
målgruppsresponser kan vara ökad användning, konsumentens egen benägenhet att sprida
informationen till vänskapskretsen och lojalitet. Negativa målgruppsresponser kan vara
klagomål, returnerade produkter och brutna kontrakt. Negativa upplevelser av
kommunikationsinsatser kan göra att negativa rykten sprids. Positiv och negativ
ryktesspridning från kunder till dess omgivning redogörs för i avsnitt 3.7 Viral spridning.

3.3.2 Målgruppsanalyser
För att på bästa sätt utforma kommunikationen på ett framgångsrikt sätt, krävs en
målgruppsanalys. Detta innebär en tydlig definition av den önskade målgruppen samt
information om den för att på bästa sätt kunna utforma det budskap som ska sändas och vilken
kanal som bäst används. Dahlén & Lange (2003) menar att målgruppsanalys är det viktigaste
steget i kommunikationsprocessen, för att denna sätter grunden för resten av
kommunikationen. Det finns två olika nivåer av målgruppsanalyser, strategisk
målgruppsanalys och taktisk målgruppsanalys. Den strategiska målgruppsanalysen fokuserar
på att definiera målgruppen utifrån vilka personer som är mottagliga för den tänkta
kommunikationen och det planerade budskapet. Den taktiska målgruppsanalysen handlar om
hur kommunikationen ska utformas till de målgrupper som identifierats i den inledande
strategiska analysfasen.

3.3.2.1 Strategisk målgruppsanalys

Den första nivån är det strategiska planet, där målgruppen definieras utifrån vilka personer
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som är mottagliga för den tänkta kommunikationen och det planerade budskapet. I denna
strategiska målgruppsanalys analyseras även konkurrenssituationen och därmed
positioneringen av organisationen bland konkurrenterna (Dahlén & Lange, 2003).
Målgruppens beteende analyseras i både relativt beteende och absolut beteende. Det relativa
beteendet innebär hur målgruppens beteende är mot organisationen, i jämförelse med
konkurrenter. Absolut beteende syftar till hur målgruppen beter sig översiktligt i den specifika
huvudkategorin. Detta kan till exempel vara hur ofta en person besöker ett bibliotek. För att få
en korrekt bild av målgruppen bör analysen göras utifrån kundernas perspektiv (Dahlén &
Lange, 2003).
I den strategiska målgruppsanalysen bör även målgruppens attityd analyseras. Detta går också
att dela upp i relativ attityd och absolut attityd. Relativ attityd innebär vad målgruppen tycker
om produkten jämfört med konkurrenters produkter. Absolut attityd analyserar målgruppens
inställning till, och uppfattning om, det specifika företaget. Målgruppens attityd kring
organisationen och dess produkter påverkar mottaglighet och hur denne tar del av reklamens
innehåll (Dahlén & Lange, 2003).
Om man i sin målgruppsanalys väljer att utgå från antingen beteenden eller attityder har stor
betydelse för vilken information som går att få. Utgår man får attityder går det att identifiera
möjligheter och hot för organisationen, uppskatta ett framtida målgruppsbeteende och koppla
till organisationens kommunikationsmål. Nackdelarna med detta är dock att det är svårare att
mäta, inte ger något mått på attraktivitet och att det enbart har en begränsad koppling till
försäljning. Utgår man får beteende når man det motsatta (Dahlén & Lange, 2003).
Dahlén & Lange (2003) poängterar att det inte enbart finns en målgrupp att rikta in sitt
budskap på. Ofta finns flera olika målgrupper som ska ta del av samma budskap, men inte går
att anpassa till samma kommunikationsinsatser. Har en organisation fler målgrupper går det
att prioritera en primär målgrupp, som kommunikationen anpassas mot. Andra målgrupper
blir då sekundära målgrupper, som träffas av budskapet trots att det inte är huvudsakligen
anpassat och riktat till dem. Med tanke på att de också exponeras för reklamen, kan
målgruppsresponserna i bästa fall gälla även dem. En vanlig tanke är att satsa på att ha den
mest mottagliga målgrupp som primär, och de andra potentiella kunderna som sekundär
målgrupp. Det går också att satsa på den mindre mottagliga målgruppen primärt, för att den
mer mottagliga målgruppen ändå enkelt tar del av budskapet. Ett tredje sätt är att helt enkelt
rikta in sina kommunikationsinsatser mot den mest attraktiva målgruppen för företaget.
Budskapet ska alltid riktas mot den primära målgruppen och det är gentemot denna man ska
utvärdera.

3.3.2.2 Taktisk målgruppsanalys

Den andra nivån av målgruppsanalysen är det taktiska planet. Detta betyder en huvudsaklig
fokusering på kommunikationen, och innebär en analys av organisationen på bästa sätt
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kommunicerar med den definierade målgruppen. I den taktiska analysfasen samlas
information in om målgruppen, för att analysera hur kommunikationen bör se ut (Dahlén &
Lange, 2003).
I den taktiska målgruppsanalysen är målgruppen redan definierad och klar. Den taktiska
målgruppsanalysen går således ut på att skapa en enhetlig och djupgående bild av
målgruppen, för att kunna välja en så lämplig kommunikationskanal och ett så välanpassat
budskap som möjligt. I denna målgruppsanalys är det av stor vikt att identifiera vissa
nyckelfaktorer som talar om vad målgruppen påverkas av och hur och var de tar till sig
budskap. Även om den strategiska målgruppsanalysen är väl genomförd kommer
kommunikationen inte ge någonting om den taktiska målgruppsanalysen inte går rätt till, så
att man kommunicerar på rätt sätt (Dahlén & Lange, 2003).
Olika faktorer påverkar olika målgrupper på olika sätt. Vissa egenskaper påverkar formen för
hur målgruppen uppmärksammar och uppfattar kommunikation, och vissa egenskaper
påverkar vilket innehåll som intresserar och tillalar målgruppen. Egenskaper att titta närmare
på är till exempel demografifaktorer som ålder, kön och bostadsort, livsstilsfaktorer,
värderingsfaktorer, kulturfaktorer och behovsfaktorer.
Kunskap är en stor faktor som påverkar hur människor reagerar på budskap. Människor med
mycket kunskap inom en kategori kallas experter och människor med lite kunskap kallas för
noviser. Dessa påverkas således olika beroende på hur kommunikationen är utformad.
Experter har lätt att hantera stora mängder information och kan enkelt sålla bort oväsentlig
sådan. Noviser föredrar däremot begränsad information, och kan annars ha svårt att fokusera
på rätt saker. Ska man kommunicera med noviser, bör man därför göra detta på ett ställe där
det inte finns så mycket annan störande information. Experter är mer engagerade och
intresserade av produkten och är ofta också mer villiga att interagera med företaget. De vill ha
konkret attributbaserad information, medan noviser hellre möts av nyttoinriktad och
övergripande information. Människor med väldigt låg expertis inom ett visst område söker lite
information, de med medelhög expertis söker mycket information och de med mycket hög
expertis söker lite information (Dahlén & Lange, 2003).
Om reklambudskap ska ha något genomslag hos målgruppen måste budskapet vara
innehållsanpassat mot rätt målgrupp. Det är i detta skede som de olika egenskaperna, som
nämnts ovan, spelar roll. Detta gäller både fysiska och psykiska faktorer. Psykiska faktorer
som likhet och igenkänning spelar stor roll, då man tenderar att relatera budskap till sig själv
och sina egna erfarenheter samtidigt som man ofta tilltalas av saker som är lika en själv. Ålder
och kön är demografiska faktorer som spelar stor roll i målgruppsanalysen. Vad som dock är
viktigt att tänka på är att det kan vara en skillnad mellan verklig ålder och upplevd ålder. Det
är inte ovanligt att vuxna människor vill känna sig yngre än vad de är och tvärtom vad det
gäller yngre människor, som gärna vill känna sig mer vuxna. Kommunikationen bör också
anpassas efter könsuppdelningen, då kvinnor ofta identifierar sig med kvinnor och män med
män. Med detta menas dock inte att stereotyper ska användas, då det kan få motsatt effekt och
en irriterad målgrupp. Tid och pengar är två faktorer som också går att koppla ihop med
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åldersfaktorn, vilket är någonting man bör ta hänsyn till i kommunikationsinsatserna.
Bostadsort, yrke, inkomst, utbildning och familjeförhållanden är andra faktorer som också kan
vara av vikt att analysera angående målgruppsanpassning av budskap. Diverse faktorer ur
livssituationen påverkar vad en person uppfattar, värderar och intresserar sig för och det är av
stor fördel att anpassa reklambudskap som målgruppen kan känna igen sig i (Dahlén & Lange,
2003).
I ett reklambudskap är det också viktigt att tänka på vilket språk som används. Språkbruk är
en viktig faktor vid anpassningen till målgrupperna eftersom det är laddat med olika
associationer som talar till vissa personer inom vissa målgrupper. Behov är en stor faktor som
målgruppsanalytiker bör fokusera på. I målgruppssegmentering, vilket innebär att man delar
in målgruppen i olika segment för att rikta skräddarsydd marknadsföring till de olika
grupperna, ser man oftast till målgruppernas olika behov. Behoven är viktiga särskilt eftersom
det reglerar vad människor vill få ut av produkter eller tjänster. Detta är en faktor som man
bör undersöka och analysera med frågor till målgruppen, för att ta reda på vad specifika
personer önskar få ut av produkten eller tjänsten. Att veta varför en produkt eller tjänst är
viktig för en person, och veta vilket behov produkten eller tjänsten fyller i en persons liv, ger
viktiga ledtrådar om hur man ska anpassa budskapet (Dahlén & Lange, 2003).
Har en organisation många olika målgrupper är det av stor vikt att förstå sig på de olika
målgrupperna. En målgrupp kan attrahera en annan målgrupp och då fungerar denna
målgrupp som en aspirationsgrupp som kan utnyttjas. Målgrupper kan också ha en negativ
effekt på varandra, eftersom alla målgrupper inte passar ihop. Detta kallas att målgrupperna är
inkompatibla och det kan till exempel vara gällande livsstil och värderingar (Dahlén & Lange,
2003).

3.4 RELATIONSMARKNADSFÖRING
Dahlén & Lange (2003) menar att det finns andra skäl att konsumera än de rationella.
Identitetsbyggande och emotionellt tillfredsställande är två viktiga faktorer i konsumtion.
Marknadsförare påverkar konsumenterna på ett sätt som gör att kunderna frivilligt skapar
starka relationer till varumärken. Detta kallas relationsmarknadsföring och innebär således att
organisationer försöker bygga starka relationer till konsumenterna och därmed komma
närmare både befintliga och potentiella kunder.
Preece (2000) pekar på att online communities primärt existerar för informationsbyte, men
skriver också att fler och fler personer använder Internet för sociala kontakter. Det är möjligt
att ha starka relationer genom online communities, delvis med tanke på att den geografiska
platsen spelar mindre roll och delvis genom den frekventa kontakt som online communities
innebär. Ju längre man varit vänner online, desto mer troligt är det att relationen är starkare
och varar längre. Vad som dock bör tilläggas här är att denna referens skrevs redan år 2000,
vilket gör att denna information kan anses vara för gammal. Grundtankarna för detta är dock
av stor vikt än idag.
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Relationsmarknadsföring går att koppla ihop med generella teorier om kommunikation.
Klassisk kommunikationsteori innebär att en sändare sänder ett budskap till en mottagare.
Budskapet blir i överföringen stört av oljud. Detta oljud innebär olika saker som stör
sändningen och därmed gör att budskapet uppfattas felaktigt när det når mottagaren.
Konkurrenters kommunikation, brist på intresse och engagemang hos mottagaren och verkliga
störningsljud kan vara detta oljud (Dahlén & Lange, 2003).
Det
finns
dock
vissa
skillnader
mellan
marknadskommunikatörer
och
relationsmarknadsförare. Den huvudsakliga skillnaden är tanken kring oljudet som stör
budskapet. Relationsmarknadsförare anser generellt att mottagarnas engagemang och intresse
för varumärket eller produkten är så starkt att oljudet inte spelar särskilt stor roll. De menar att
med hjälp av relationsmarknadsföring kan organisationer med starka kundrelationer bli
lönsamma trots att konsumenterna är färre. Marknadskommunikatören satsar istället på att ha
så många konsumenter som möjligt utan en nära kontakt och strävar därför efter att utforma
budskapet så att detta kan tränga igenom oljudet (Dahlén och Lange, 2003).
Vad som fungerar bäst beror givetvis på specifik situation. Både relationsmarknadsföraren och
marknadskommunikatören står inför svårigheter. Relationsmarknadsförarens främsta
svårighet handlar om att skapa en differentierad relation, vilket innebär att relationen måste
sticka ut från de relationer som konsumenten har med andra organisationer. Trots att det är
relativt enkelt att skapa kundklubbar med speciella kundkort, bonusar och erbjudanden är det
inte lätt att skapa en relation som är så stark att konsumenten frivilligt väljer bort de andra
alternativen som använt samma teknik för relationsskapande. Marknadskommunikatörens
största svårighet är att utforma budskapet på ett sådant sätt att innehållet har en lättolkad
mening för mottagaren (Dahlén & Lange, 2003).
Det centrala i relationsmarknadsföring är att ta reda på så mycket information som möjligt om
målgruppen, det vill säga de befintliga och potentiella kunderna. Detta för att sedan kunna
skräddarsy marknadsföringen utifrån specifika behov som identifierats hos målgruppen. Oneto-one-marketing är ett annat ord som ofta används istället för relationsmarknadsföring, vilket
innebär direktmarknadsföring som relationsmarknadsförare ofta använder sig av i kampanjer.
Direktmarknadsföringen innebär speciella erbjudanden som är anpassade för specifika
konsumenter (Dahlén & Lange, 2003).
Gummesson (2002) menar att relationsbyggande bör vara det som marknadsföring bygger på.
I arbetet med marknadsföring bör man arbeta med relationer, nätverk och interaktion. De fem
begrepp som är centrala är kundretention, kundrelation, nätverk, interaktion och
relationsduration.
Kundretention innebär lockandet av kunder. Gummesson (2002) anser att man bör rikta sin
relationsmarknadsföring på att marknadsföra de befintliga kundrelationerna. De relationer
företaget redan har bör vara det huvudsakliga som marknadsförs, snarare än vad företaget
erbjuder i produkter eller tjänster. Det är av stor vikt att kunderna tillåter marknadsföringen
och därför inte är negativt inställda om denne exponeras för reklambudskap från företaget. I
och med att man riktar sig på redan befintliga kunder, betyder det att vikten läggs vid att de
nuvarande kunderna blir mer positivt inställda och skapar en starkare relation till företaget,
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vilket sedan kan marknadsföras vidare till potentiella kunder.
Kundrelation innebär att vårda de befintliga relationerna och om inte kundernas behov kan
tillfredsställas, bör man avsluta relationen. Detta för att minska antalet ”avhopp” från
kundernas sida, som kan leda till negativ inställning. En kundrelation ska bygga på
skräddarsydda lösningar för individuella behov och värderingar. För att detta ska vara möjligt
krävs en kontinuerlig interaktion mellan företaget och kunden (Gummesson, 2002).
Nätverk innebär att marknadsföringen bör riktas på olika nivåer. Detta kan till exempel
innefatta Word of Mouth, vilket innebär att kunderna blir indirekta marknadsförare för
organisationen och därför i allra högsta grad påverkar hur ryktet sprids. Word of Mouth
redogörs för ytterligare i 3.6 Viral spridning. Ett annat sätt kan vara att låta kunderna bli
återförsäljare och externa marknadsförare (Gummesson, 2002).
Begreppet interaktion innebär kommunikationen mellan företaget och dess kunder. Att
företaget är i kontinuerlig kontakt med kunderna och i den kommunikationen marknadsför
företaget är av extremt stor vikt. Hur en kund upplever ett företags kundservice påverkar hur
kunden känner inför hela företaget. Genom en interaktion mellan företaget och dess kunder
kan viktig feedback komma upp till ytan, vilket blir värdefull information för hur företaget
vidare ska kommunicera och tillhandahålla service. Bumerangprincipen, är en process där
interaktionen ger denna värdefulla feedback och kunderna därför blir medutvecklare i
företaget (Gummesson, 2002).
Det sista begreppet, relationsduration, betyder att företaget bör satsa på långsiktiga och lojala
relationer med kunderna. En lojalitetsstege med fem olika steg beskriver hur kunder går från
att vara potentiella kunder till aktiva marknadsförare för organisationen. Det första steget är
potentiella kunder. Nästa steg är kund, nästa är klient, nästa supporter och det sista steget är
alltså aktiv marknadsförare. Genom en lyckad relationsmarknadsföring är tanken att
potentiella kunder i slutändan ska bli aktiva marknadsförare för organisationen (Gummesson,
2002).

3.4.1 Envägs- och tvåvägsrelationsmarknadsföring
I de fall relationen är intressant från båda håll, kallas det tvåvägsrelationsmarknadsföring,
som baseras på ett personligt och ömsesidigt förtroende. Med tvåvägsrelationsmarknadsföring
har organisationen en överblick över dess kunder och får kontinuerligt ny information och
feedback från dessa, för att ha möjligheten att förstärka erbjudanden och i sin tur förbättra
relationen ytterligare. Det idealistiska är att konsumenterna upplever företaget som en vän,
med ett högt värde. Företaget får stor hjälp av dessa konsumenter på grund av feedback som i
sin tur leder till utvecklande av tjänster och produkter. Detta tillstånd i marknadsföring kallas
värdeskapande relationer (Dahlén & Lange, 2003).
Envägsrelationsmarknadsföring kan se ut på två skilda sätt. Å ena sidan kan det vara
konsumenterna som i huvudsak har en etablerat en relation med ett specifikt företag,
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varumärke eller produkt. Detta, utan att företaget nödvändigtvis vet någonting om det starka
bandet. Dessa relationer är ofta individuella och starkt beroende av konsumentens egen
upplevelse av varumärket och därigenom vad denne förknippar varumärket med.
Marknadskommunikationen är också en stor del som spelar in i denna form av
envägsrelationer, så som varumärkets utseende och reklam. Varumärkets profil bör därför inte
ändras drastiskt, med anledningen att det kan riskera de lojala kundernas förtroende. Å andra
sidan är det företaget som i huvudsak är grunden i relationen. Detta innebär ofta att företaget
väljer ut vissa målgrupper att ge erbjudanden. En sådan sorts envägsrelationsmarknadsföring
är i högre grad baserad på transaktionsrelationer, snarare än värdeskapande relationer. I
transaktionsbaserade relationer ligger således tyngdpunkten på det specifika köpet, snarare än
värdet. Därför är det av stor vikt att anpassa sina erbjudanden till de målgrupper som finns
och deras beteenden (Dahlén & Lange, 2003).
Intresse och engagemang för en organisation, varumärke eller produkt spelar i allra högsta
grad in i relationsskapandet. Stort intresse och högt engagemang bidrar till en benägenhet hos
kunder att själva intressera sig för vad som pågår i den specifika kategorin. Vid lågt
engagemang och svagt intresse är det en mycket större utmaning att få kunderna att
överhuvudtaget uppmärksamma kommunikationen. Om kunden tilltalas av det
marknadsföraren erbjuder, kommer dennes beteende ändras till företagets fördel, på grund av
ökat intresse (Dahlén & Lange, 2003).

3.5 KORSMARKNADSFÖRING
Holmström & Wikberg (2010) poänterar att sociala medier enkelt går att koppla samman med
både andra sociala medieplattformar och portabla enheter, som smartphones med möjlighet
till applikationsanvändning. Innehållet i de statusuppdateringar som publiceras på Facebook
kan, med hjälp av länkhänvisningar, kopplas ihop med användarkonton på andra plattformar.
Korsmarknadsföring innebär att allt hänvisar till allt. Detta är ett effektivt sätt att använda
sociala medier på. Detta innebär att Facebooksidan hänvisar vidare till hemsidan, där det
hänvisas till en eventuell blogg, där det hänvisas till ett Twitterkonto, och där tillbaka till
Facebooksidan, hemsidan och bloggen. Nyhetsbrev kan hänvisa till dessa olika sidor och på
Twitter och Facebook kan varje nytt nummer av nyhetsbrevet marknadsföras och länkas till
(Ström, 2010).

3.6 VIRAL SPRIDNING
Att utbudet av företag som erbjuder liknande saker växer, innebär att det blir svårare och
svårare att verka och synas på marknaden. Bibliotekens främsta användningsområde var förr
att bistå med en stor informationsbank. Sökmotorers enkelhet har mer eller mindre ersatt
denna funktion och biblioteken måste hitta nya tjänster att erbjuda och konkurrera med på
marknaden. Konkurrenssituationen är stor även på sociala medieplattformar, vilket betyder att
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nya vägar att ta sig in i människors privata sfär måste hittas. Dahlén & Lange (2003) menar
att fördelaktig information kan spridas av målgruppen som en förlängning av
marknadskommunikationen. Armstrong m.fl. (2009) menar att människor konverserar med
människor i dess närhet för att tipsa om produkter eller tjänster. Detta gynnar då
organisationen bakom, då detta blir indirekt reklam med större slagkraft. Begreppet Word of
Mouth innebär att människor sprider budskap om produkter och varumärken vidare till det
närmaste umgänget. Människor påverkas i större utsträckning av personer i det personliga
nätverket, än av reklambudskap direkt från företag.
Dahlén & Lange (2003) pekar på att det finns studier som visar att marknadskommunikation
som lyckas få målgruppen att själva sprida vidare informationen ökar i värde många gånger
om. Anledningen till detta är att människor är betydligt mer mottagliga för
kommunikationsbudskap från personer som de känner och har förtroende för. Ett begrepp som
använts för detta är virusmarknadsföring, eftersom marknadsföringsbudskapet sprids likt ett
virus i människors vänskapskrets. Ström (2010) använder begreppet Viral marknadsföring,
som är en version av Word of Mouth när det handlar om denna önskade kedjereaktion på
Internet (Dahlén & Lange, 2003).
Rosen (2000) menar att det finns två viktiga funktioner í Word of Mouth. Dels handlar det om
spridningen av information och dels handlar det om att i efterhand analysera den information
som sprids. Med tanke på att informationen inte nödvändigtvis behöver vara positiv, och
ryktesspridningen istället kan få negativ effekt på företaget, behövs en analys göras av vad
som sägs och hur ryktet går.
Fill (2006) menar att personlig kommunikation är ett viktigt hjälpmedel för att organisationers
informationsspridning ska nå framgång. En rekommendation av en närstående vän eller
familjemedlem har betydligt högre genomslagskraft än en rekommendation av företaget som
tillhandahåller produkten eller tjänsten. En person har större förtroende för umgänget i den
privata sfären. Svårigheten att marknadsföra en produkt eller tjänst gäller inte enbart
vinstdrivande och kommersiella företag, utan går även att applicera på icke-vinstdrivande
organisationer.
Ström (2010) menar att en marknadsförares högsta dröm är att skapa en viral spridning om
produkten eller tjänsten. Med detta menas alltså en kedjereaktion på Internet, där människor
tipsar andra personer i dess närhet och gör att budskapet sprids vidare i en kedja mellan
vänner och bekanta. Målgruppen utökas då till att inte enbart vara de första personerna, utan
också de personer som i sin tur får höra om budskapet.
Carlsson (2009) menar att det finns vissa riktlinjer att följa för att öka möjligheten till en
lyckad viral spridning. Inledningsvis handlar det ofta om att bygga marknadsföringen så att
den väcker känslor. Det är också viktigt att göra någonting oväntat som väcker intresset och
sticker ut från alla andra marknadsföringsbudskap. Att låta en historia, snarare än produkten
eller tjänsten i sig vara det centrala är bra då det väcker större intresse hos målgruppen. Denna
historia bör också ha en uppföljare i ett senare skede. Budskapet bör vara lätt att sprida vidare
och det ska vara möjligt att kommentera. Till sist är det av stor vikt att tillgången till
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budskapet aldrig ska vara begränsat och det ska inte vara svårtillgängligt och behövas laddas
ner, installeras eller någonting som kräver arbete av målgruppen.

3.6.1 Opinionsledare
Något som också krävs för att budskapet ska föras vidare mellan människor och för att det ska
skapas en kedjereaktion är en passande opinionsledare. Att opinionsledaren är passande,
innebär att målgruppen som förväntas ta till sig budskapet ska se detta som en person som är
värd att lyssna på. Opinionsledaren bör således vara förtroendeingivande och socialt
kompetent för att kunna etablera dessa personliga relationer som manar till personliga
rekommendationer och Word of Mouth. Buzz är ett annat begrepp för Word of Mouth och
opinionsledaren får titeln buzzare när denne försöker påverka andra människor genom
personliga relationer och samtal. (Thorstenson, 2006).
Thorstenson (2006) redogör för tre viktiga egenskaper hos en framgångsrik opinionsledare.
För det första behöver opinionsledaren ha vissa särskilda personegenskaper, så som
förtroendeingivande och socialt kompentent. För det andra handlar det om att opinionsledaren
måste ha kunskap inom ämnet, för att det som sägs ska upplevas som viktigt och korrekt. För
det tredje behövs det att personen i fråga har ett socialt nätverk som är starkt och stabilt, för
att kunna ha en bra nätverksbas att sända vidare budskapet till.
Dahlén & Lange (2003) pekar på fyra olika anledningar till att människor vill sprida budskap
om varumärken och produkter vidare. Dels kan det handla om produktengagemang, som helt
enkelt innebär att personen är så pass engagerad i produkten att det är naturligt att prata om
den och tipsa vänner. En annan anledning kan vara att personen söker självbekräftelse och
därför vill göra sig själv till experter inom en kategori. En tredje anledning är hjälpsamhet,
vilket således innebär att en person sprider information om någonting som denne tror att fler
kan dra nytta av. Till sist, finns den fjärde anledningen som är budskapsengagemang och
betyder att de vill sprida sina egna åsikter om reklamen vidare. För att utnyttja dessa fyra
motiv kan marknadskommunikatörer innehållsanpassa budskapen. Produktengagemang kan
till exempel skapas genom att koppla produkter till ett berättande och en upplevelse.
Självbekräftelsen kan uppnås genom att hjälpa målgruppen att få uppmärksamhet, få personen
att känna sig exklusiv och ge ut mycket information. Känslan av hjälpsamhet kan uppnås
genom att stärka faktorn att det är snällt att sprida informationen vidare till vänner genom att
få det att låta som en gåva. Budskapsengagemang kan skapas genom chockbudskap och starka
budskap som väcker känslor och uppmanar till åsikter. Det går också att skapa budskapet på
ett sådant sätt att målgruppen känner behag och gillar att upprepa och härma. Ytterligare ett
sätt kan vara att försöka få målgruppen att skämta om reklamen.

28

4 EMPIRI
I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen, bestående dels av
en innehållsanalys av statusuppdateringar på Malmö stadsbiblioteks Facebooksida och en
enkätundersökning gjord på dess följare. Resultaten är presenteras i diagram och förklarande
text för att förbättra förståelsen.

4.1 INNEHÅLLSANALYS
Det totala antalet statusuppdateringar som observerats under mars månad uppgår till 21
stycken. Under april månad publicerades totalt 16 statusuppdateringar (Facebook Insights,
2012). Detta innebär att det under dessa två observationsmånader publicerats sammanlagt 37
inlägg av Malmö stadsbibliotek på deras Facebooksida. Dessa 37 har, av mig, placerats ut i
olika kategorier för ett mer strukturerat intryck och för att förenkla den följande analysen i
kapitel 5 Analys och diskussion.
Statusuppdateringarna har delats in i sex olika huvudkategorier. Vissa av de observerade
uppdateringarna har innehåll som platsar i fler än en kategori. Vid dessa tillfällen har jag valt
att placera uppdateringen inom den kategori som jag anser passar bäst. De sex
huvudkategorierna är boktips, film- och speltips, evenemangstips, artikeltips, foton och övrigt.
I övrigt-kategorin ingår de uppdateringar som inte går att placera i någon av de förstnämnda.
Det finns även två delkategorier, dels en där antalet hemsidelänkar räknas och dels en som
räknar antalet videoklipp som publicerats i statusuppdateringarna. Anledningen till varför
dessa egenskaper inte går att ha som enskilda kategorier beror på att dessa huvudsakligen
handlar om någonting annat, och därför hamnar i någon av de andra sex huvudkategorierna.
När Malmö stadsbibliotek publicerar statusuppdateringar med videoklipp finns även en länk
till antingen deras användarkonto på Bambuser eller på YouTube.
Nedan presenteras resultatet från innehållsanalysen i stapel- och cirkeldiagram med
beskrivande texter under. Dessa resultat söker besvara delfrågeställningarna angående hur den
befintliga kommunikationen på Malmö stadsbiblioteks Facebooksida ser ut i nuläget.
Resultaten från innehållsanalysen följs av resultaten av enkätundersökningen i avsnitt 4.2
Enkätundersökning. Dessa resultat analyseras vidare i kapitel 5 Analys och diskussion med
koppling till den teoretiska referensramen som presenterades i föregående kapitel 3 Teoretisk
referensram.
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4.1.2 Fördelning av statusuppdateringar

FIGUR 4.1 – Statusuppdateringar fördelat på
mars månad.

FIGUR 4.2 – Statusuppdateringar fördelat på
april månad.

FIGUR 4.1 visar fördelningen av Malmö stadsbiblioteks statusuppdateringar under mars
månad. Diagrammet visar i höjd hur många statusuppdateringar som gjorts per dag och i
bredd vilka dagar som statusuppdateringar publicerats. Diagrammet visar överlag en utspridd
fördelning, med vissa dagar då fler än en statusuppdatering publicerats. Det totala antalet
statusuppdateringar som publicerats under mars uppgår till 21 stycken.
FIGUR 4.2 visar fördelningen under april månad och att det enbart under två dagar
publicerats mer än en statusuppdatering. Överlag har fördelningen under april månad varit
utspridd, med några dagars uppehåll. Under april har totalt 16 statusuppdateringar publicerats.

FIGUR 4.3 – Statusuppdateringar fördelat på
veckodagar i mars månad.

FIGUR 4.4 – Statusuppdateringar fördelat på
veckodagar i april månad.

FIGUR 4.3 visar mars månads statusuppdateringar fördelat på veckodagar, för att se vilken
dag som är vanligast att publicera inlägg på. Diagrammet visar att torsdag är den absolut
vanligaste dagen då Malmö stadsbibliotek publicerar statusuppdateringar, med sex stycken
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uppdateringar på mars månads torsdagar. Därefter kommer tisdag och onsdag med vardera
fyra uppdateringar, och tätt därefter måndag och fredag med tre uppdateringar. Under mars
månad finns även en uppdatering som har publicerats på en lördag.
FIGUR 4.4 visar april månads statusuppdateringar fördelat på veckodagar, och under denna
månad var måndag, onsdag och fredag vanligast med vardera fyra uppdateringar. Därefter är
torsdagar näst vanligast med tre uppdateringar och sist tisdagen med enbart en publicerad
uppdatering.

4.1.3 Kategorier

FIGUR 4.5 – Statusuppdateringar under mars
månad, fördelat på kategorierna.

FIGUR 4.6 – Statusuppdateringar under april
månad, fördelat på kategorierna.

FIGUR 4.5 visar hur samtliga statusuppdateringar under mars månad har fördelats i de olika
sex huvudkategorierna. Majoriteten, 52,4 procent, av statusuppdateringarna är
evenemangstips. Därefter kommer artikeltips med 18 procent och övrigt med 14,3 procent.
Kategorierna boktips, film- och speltips och foton står för vardera 4,8 procent av det totala
antalet publicerade statusuppdateringar. I heltal är statusuppdateringarna fördelade med elva
uppdateringar med evenemangstips, fyra med artikeltips och tre med övrigt innehåll. De
återstående kategorierna boktips, film- och speltips och foton har vardera en statusuppdatering
FIGUR 4.6 visar det totala antalet statusuppdateringar under april månad fördelat på de sex
huvudkategorierna. Under denna månad är den största delen av statusuppdateringar inom
kategorin övrigt med 37,5 procent. Därefter kommer evenemangstips med 25 procent och
boktips med 18,8 procent. Även denna månad står kategorierna artikeltips, film- och speltips
och foton på samma plats, med vardera 6,3 procent. I heltal är dessa uppdateringar fördelade
enligt följande. Sex uppdateringar med övrigt innehål, fyra med evenemangstips och tre med
boktips. Kategorierna artikeltips, film- och speltips och foton har vardera en statusuppdatering
under april.
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4.1.3.1 Delkategorin hemsidelänkar

FIGUR 4.7 – Antalet hemsidelänkar fördelat på
olika kategorier under mars.

FIGUR 4.8 – Antalet hemsidelänkar fördelat på
olika kategorier under april.

FIGUR 4.7 visar antalet länkar till Malmö stadsbiblioteks hemsida utfördelat på de sex olika
huvudkategorierna. Stapeldiagrammet visar att evenemangstips är den kategori som innehåller
flest hemsidelänkar, sju av det totala antalet elva statusuppdateringar inom den kategorin.
Artikeltips som är den näst största kategorin, har enbart en hemsidelänk av de totalt fyra.
Kategorin övrigt har en hemsidelänk av totalt tre. De resterande kategorierna boktips, filmoch speltips och foton har bara vardera en uppdatering överhuvudtaget. Av dessa är det enbart
uppdateringen inom kategorin film- och speltips som innehåller en länk till hemsidan. Det
totala antalet hemsidelänkar under mars uppgår alltså till tio stycken.
FIGUR 4.8 visar antalet länkar till hemsidan under april, fördelat på huvudkategorierna. Här
är det kategorin övrigt som är den största med tre av sex uppdateringar som innehåller
hemsidelänkar. Därefter är det boktips som har flest länkar, med två av totalt tre.
Evenemangstips har en av totalt tre och kategorierna film- och speltips, artikeltips och foton
har bara totalt en uppdatering överhuvudtaget. Det är bara film- och speltips som innehåller en
hemsidelänk. Detta innebär att det totala antalet hemsidelänkar är sju för april månad.
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4.1.3.2 Delkategorin videoklipp

FIGUR 4.10 – Antalet videoklipp fördelat på
olika kategorier under april.

FIGUR 4.9 – Antalet videoklipp fördelat på
olika kategorier under mars.

FIGUR 4.9 visar antalet videoklipp fördelat på de olika huvudkategorierna i mars månad.
Detta stapeldiagram visar att det enbart är i kategorin evenemangstips som videoklipp funnits
med, av det totala antalet elva statusuppdateringar i evenemangstips är det tre inlägg som
innehållit videoklipp. Det totala antalet videoklipp är således tre stycken på hela mars.
FIGUR 4.10 visar antalet videoklipp utfördelat på huvudkategorierna i april månad. Här kan
man se en större spridning på de olika kategorierna jämfört med mars och det totala antalet
videoklipp uppgår till fyra stycken. Detta visar att kategorin övrigt har två videoklipp av totalt
sex publicerade statusuppdateringar. Statusuppdateringar inom kategorin evenemangstips var
totalt fyra stycken med en innehållandes videoklipp. Boktips har totalt tre uppdateringar varav
en innehåller ett videoklipp.

4.1.4 ”Gillningar” i kategorier

FIGUR 4.11 – Antalet ”gillningar” fördelat på
olika kategorier under mars månad.

FIGUR 4.12 – Antalet ”gillningar” fördelat på
olika kategorier under april månad.
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FIGUR 4.11 visar antalet ”gillningar” i de olika huvudkategorierna för mars månad. Detta
visar att statusuppdateringar i kategorin evenemangstips har fått hela 84 ”gillningar”, följt av
artikeltips som fått 66 ”gillningar”. Kategorin övrigt har fått 35 ”gillningar”, foton har 15
”gillningar”, film- och speltips har 7 ”gillningar” och boktips har 2 ”gillningar”. Det totala
antalet ”gillningar” under mars månad är således 125 stycken.
FIGUR 4.12 visar antalet ”gillningar” fördelat på de olika kategorierna för april månad. Detta
visar att foton överlägset har fått flest, med hela 105 ”gillningar”. Vad som dock är viktigt att
kommentera är att inlägg med foton automatiskt hamnar på en särskild delsida på Facebook,
som alltid är placerad högst upp och därmed alltid är lätt att nå. Upplagda foton är därför inte
som andra statusuppdateringar som slutar synas på Facebooksidans förstasida efter en viss tid
då nya statusuppdateringar har ersatt dem. Kategorin övrigt är den som fått näst mest
”gillningar” med 42 stycken, tätt följt av evenemangstips med 41 ”gillningar”. Artikeltips har
fått 14 ”gillningar”, boktips har fått 10 ”gillningar” och film- och speltips har fått 5
”gillningar”. Totalt under april har Facebookföljarna ”gillat” 217 gånger.
Viktigt att poängtera är dock att dessa siffror också är beroende på hur många
statusuppdateringar i de diverse olika kategorierna som publicerats under månaden, vilket går
att se i FIGUR 4.5 och FIGUR 4.6.

4.1.5 Kommentarer i kategorier

FIGUR 4.13 – Antalet kommentarer fördelat på
olika kategorier under mars månad.

FIGUR 4.14 – Antalet kommentarer fördelat på
olika kategorier under april månad.

FIGUR 4.13 visar antalet kommentarer fördelat i de sex olika huvudkategorierna under mars
månad. Diagrammet visar att kategorierna foton och övrigt har fått flest, med vardera fyra
kommentarer. Därefter kommer evenemangstips med tre kommentarer, artikeltips med två
kommentarer och film- och speltips med en kommentar. Kategorin boktips har denna månad
inte fått någon kommentar alls, vilket givetvis kan bero på att det enbart publicerats en
enstaka uppdatering inom kategorin boktips under mars månad (FIGUR 4.5). Detta innebär att
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det totala antalet kommentarer från följarna för mars månad uppgår till 14 stycken.
FIGUR 4.14 visar april månads kommentarer fördelade på kategorierna. Diagrammet visar att
foton är den kategori som fått störst respons i form av åtta kommentarer. Därefter kommer
övrigt med sju och evenemangstips med fyra kommentarer. Boktips och artikeltips har vardera
fått två kommentarer medan film- och speltips enbart fått en kommentar. Totalt har därmed 24
kommentarer publicerats av Facebookföljarna under april.

4.1.6 Delningar i kategorier

FIGUR 4.15 – Antalet delningar fördelat på
olika kategorier under mars månad.

FIGUR 4.16 – Antalet delningar fördelat på
olika kategorier under april månad.

FIGUR 4.15 visar det totala antalet delningar under mars månad, fördelat på de olika
kategorierna. Detta visar att evenemangstips är den kategori som fått överlägset flest
delningar, 22 stycken. Därefter kommer artikeltips med åtta delningar och övrigt med sju
delningar. Slutligen har foton delats två gånger, boktips en gång och film- och speltips ingen
gång. Detta innebär att det totala antalet delningar som gjorts under mars månad uppgår till 40
stycken.
FIGUR 4.16 visar antalet delningar fördelat på kategorierna under april. Här är foton den
kategori som fått överlägset flest delningar, med hela 28 stycken. Därefter är det ett stort gap
ner till evenemangstips och övrigt som vardera fått sex delningar. Artikeltips har fått två
delningar och statusuppdateringar inom kategorierna boktips och film- och speltips har inte
fått några delningar denna månad. Totalt innebär det att 42 delningar gjorts under april.

4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING
Enkätundersökningen har totalt besvarats av 141 respondenter. Då Malmö stadsbibliotek vid
tidpunkten då enkätundersökningen stängdes hade 3863 personer som följde dem på
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Facebook, har 3,6 procent av det totala urvalet ingått i denna undersökning. Dessa svar har
sedan importerats i statistikprogrammet SPSS och där strukturerats upp och analyserats.
Dessa kommer att visas nedan i form av tabeller, cirkeldiagram och stapeldiagram för att på
enklaste sätt skapa en bra överblick av respondenternas upplevelser av Malmö stadsbiblioteks
användande av Facebook. Under samtliga tabeller och diagram finns en utförlig beskrivning
över vad figurerna visar.
Då enkätundersökningen innefattade ett antal flervalsfrågor (Bilaga 1), har resultaten från
dessa enbart redovisats i text för att beskriva vilket svarsalternativ som rankats högst och vad
flest respondenter valt att kryssa för i enkäten. Procentsatserna överstiger därför 100 procent, i
och med att fler alternativ fick väljas vid de olika frågorna.
Vad som skiljer enkätundersökningen något från innehållsanalysen är att delningar inte berörs
i enkäten. Detta beror helt enkelt på att jag vid skapandet av enkäten inte upplevde
delningsfunktionen som en stor och välanvänd del, något jag i innehållsanalysen av
Facebooksidan dock fick motbevisat. Ytterligare någonting som skiljer är det som i
innehållsanalysen benämns videoklipp, här benämns som filmklipp.
Inledningsvis presenteras grundläggande variabler så som ålder, kön och generellt
användande av Facebook. Hur ofta respondenterna besöker Malmö stadsbibliotek, gällande
både Facebooksidan och det faktiska biblioteket, presenteras också som inledande
beskrivningar. Därefter presenteras den data som är mer specifikt beskrivande av just denna
undersökning.

4.2.1 Ålder- och könvariablerna

Ålder

Kön

15-24

25-34

35-44

45-54

55+

Kvinna

25

36

31

7

6

Man

9

12

9

3

3

TABELL 4.1 - Ålder och kön på respondenterna i undersökningen.

TABELL 4.1 visar att det totala antalet kvinnor som deltagit i undersökningen uppgår till 105
respondenter, medan det totala antalet män enbart är 36 respondenter. I tabellen går det också
att utläsa att den populäraste ålderskategorin som besvarat enkätundersökningen är mellan 25
till 34 år, med 36 kvinnliga respondenter, 12 manliga respondenter och därmed totalt 48
respondenter. Tätt därefter kommer ålderskategorin 35 till 44 år med totalt 40 respondenter
och ålderskategorin 15 till 24 år med totalt 34 respondenter. Ålderskategorin 45 till 54 år har
tio respondenter och nio respondenter är 55 år och äldre.
36

4.2.2 Grundläggande variabler

FIGUR 4.18 – Hur länge respondenterna varit
följare av Malmö stadsbibliotek på Facebook.

FIGUR 4.17 – Daglig spendering av tid på
Facebook.

FIGUR 4.17 visar respondenternas dagliga användning av Facebook uppskattat i tid. Den
största delen av respondenterna, 41,8 procent, svarade att de är uppkopplade på Facebook
dygnet runt via smartphones, och därigenom håller kontinuerlig koll på uppdateringar i
nyhetsflödet. Övrigt intressant att poängtera är att den näst största gruppen, 18,4 procent,
besvarade att de enbart använder sig av Facebook en timme per dag. Denna grupp är tätt följd
av de som besvarat att de använder Facebook mindre än en timme per dag, vilket består av
14,9 procent av respondenterna. 7,8 procent använder Facebook två timmar per dag, 7,1
procent tre timmar per dag, 5 procent fyra timmar per dag och 5 procent mer än fem timmar
per dag.
På flervalsfrågan angående vilken typ av statusuppdateringar respondenterna generellt
uppskattar mest, och då inte enbart Malmö stadsbiblioteks uppdateringar, var tips om saker
det alternativ som rankades högst med 83 procent. Därefter kom länkar till evenemang med
61,7 procent, statusuppdateirngar som talar om vad folk har för sig med 36,2 procent, foton
med personer taggade i med 28,4 procent och roliga filmklipp med 17 procent. Frågor fick 8,5
procent och in-checkningar på olika ställen fick 6,4 procent. 5,7 procent av respondenterna
angav någonting övrigt.
FIGUR 4.18 beskriver hur lång tid respondenterna har ”gillat” och följt Malmö stadsbibliotek
på Facebook. Detta visar att 33,3 procent av respondenterna har följt Facebooksidan under
minst ett år, 24,8 procent i minst ett halvår och 12,8 procent i minst två år. 9,9 procent av
respondenterna har besvarat att de följt stadsbibliotekets Facebooksida sedan de gick med i
Facebook, sommaren -09. 12,1 procent av respondenterna svarade en till fem månader, 4,3
procent svarade mindre än en månad och 2,8 procent angav att de enbart följt Facebooksidan i
mindre än en vecka.
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Frågan angående varför de undersökta personerna följer Malmö stadsbibliotek på Facebook
kunde besvaras med flera olika alternativ. Det svarsalternativ som rankats högst av
respondenterna är att de följer Malmö stadsbibliotek för att de helt enkelt tycker om
biblioteket. 72,3 procent av respondenterna har kryssat i att det är en anledning till att de följer
Malmö stadsbibliotek på Facebook. Därefter har 63,8 procent av respondenterna kryssat i att
de vill hålla sig uppdaterade om de länkar som publiceras på sidan. 8,5 procent har angett att
de inte vet varför de följer sidan, 7,8 procent har angett en övrig förklaring, 2,1 procent angav
att någon på Malmö stadsbibliotek tipsat om sidan, 1,4 procent att de fick en inbjudan till
sidan och ingen har kryssat i att de tipsats om sidan av en vän.

FIGUR 4.19 – Hur ofta respondenterna
besöker Malmö stadsbibliotek.

FIGUR 4.20 – Hur ofta respondenterna
besöker Malmö stadsbiblioteks Facebooksida.

FIGUR 4.19 visar hur ofta respondenterna besöker det fysiska biblioteket. Den allra minsta
stapeln med den låga siffran 0,7 procent står för de som aldrig har besökt Malmö
stadsbibliotek, och siffran 2,1 procent representerar de som enbart besökt biblioteket ett fåtal
gånger. De andra alternativen är relativt jämna, med 29,8 procent som besöker biblioteket
några gånger om året, 27,7 procent en gång i månaden, 24,1 procent angav att två till tre
gånger i månaden och slutligen var det 15,6 procent som besöker biblioteket minst en gång i
veckan.
FIGUR 4.20 presenterar däremot hur ofta respondenterna besöker Malmö stadsbiblioteks
Facebooksida. Majoriteten, 54,6 procent av respondenterna, angav att de sällan besöker
Facebooksidan. Därefter är det ett relativt stort hopp ner till de nästkommande grupperna.
18,4 procent av respondenterna angav att de besöker Facebooksidan minst en gång i månaden
medan 12,1 procent angav att de aldrig besöker Facebooksidan. 10,6 procent svarade att de
besöker sidan minst en gång i veckan och 4,3 procent angav att de besöker sidan varje dag.
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4.2.3 ”Gillningar” och kommentarer

FIGUR 4.21 – Hur många som någon gång har
”gillat” någonting som lagts upp av Malmö
stadsbibliotek på Facebook.

FIGUR 4.22 – Hur många som någon gång har
kommenterat någonting som lagts upp av
Malmö stadsbibliotek på Facebook.

FIGUR 4.21 visar på att de allra flesta, totalt 70,9 procent har någon gång ”gillat” inlägg eller
statusuppdateringar som lagts upp på Malmö stadsbiblioteks Facebooksida. 31,2 procent av
respondenterna har angett att de ”gillat” inlägg ett fåtal gånger, 25,5 procent har svarat att de
”gillat” innehåll flera gånger och 14,2 procent har kryssat i att de ”gillat” någonting enbart en
gång. Totalt 29,1 procent av respondenterna har angett att de aldrig ”gillat” någonting som
lagts ut av stadsbiblioteket på Facebook. 14,9 procent av respondenterna angav att de enbart
”gillar” privatpersoners statusuppdateringar medan 6,4 procent kryssade i att anledningen
var att innehållet inte var tilltalande i statusuppdateringarna. De resterande 7,8 procent angav
att de inte brukar använda ”gilla”-funktionen alls.
FIGUR 4.22 visar att majoriteten av respondenterna, hela 56 procent, angett att de enbart
kommenterar privatpersoners statusuppdateringar. Den näst största gruppen respondenter,
12,8 procent, har svarat att innehållet inte är tillräckligt engagerande för att man ska
kommentera. Totalt 24 procent av respondenterna har angett att de någon gång har
kommenterat ett inlägg som lagts upp av Malmö stadsbibliotek. Av dessa har enbart 2,8
procent angett att de gjort det flera gånger, medan 10,6 procent svarat att de gjort det ett fåtal
gånger och samma procentsats angav att de enbart kommenterat en gång.
Frågan angående vad som skulle få respondenterna att ”gilla” och kommentera fler
uppdateringar än vad de gör idag tillät respondenterna att välja flera svarsalternativ. Det
alternativ som klickats i av flest, 44,7 procent, är att ingenting skulle kunna få respondenten
att ”gilla” kommentera fler uppdateringar än vad de gör i nuläget. 24,1 procent av
respondenterna angav att de skulle göra det mer om statusuppdateringarna innehöll fler
frågor. 17 procent om statusuppdateringarna var roligare skrivna, 11,3 procent angav något
övrigt, 9,9 procent angav att de skulle göra det om fler andra personer också ”gillade” och
kommenterade. Slutligen kryssade 7,1 personer för att de skulle göra det om innehållet var
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annorlunda. Detta innebär alltså att majoriteten, 55,3 procent, av respondenterna går att
påverka så att de ökar relationen med Malmö stadsbibliotek i form av ”gillningar” och
kommentarer.

4.2.4 Uppfattning och intresset av statusuppdateringar

FIGUR 4.24 – Vad respondenterna anser om
statusuppdateringarnas innehåll.

FIGUR 4.23 – Hur ofta det uppfattas att Malmö
stadsbibliotek uppdaterar sin Facebooksida.

FIGUR 4.23 visar att den största gruppen respondenter, 35,5 procent, angett att de enbart
lägger märke till väldigt få statusuppdateringar, någon enstaka i månaden. 31,2 procent av
respondenterna angav dock att de uppfattar en i veckan. 21,3 procent angav att de uppfattar
två till tre i veckan. Enbart 0,7 procent angav att de lägger märke till två per dag, och samma
procentsats för de som uppfattar fler än två per dag. Slutligen var det 2,8 procent av
respondenterna som aldrig lägger märke till någon statusuppdatering från Malmö
stadsbibliotek.
På frågan om vilken typ av statusuppdateringar som respondenterna uppfattar, kunde man
välja flera alternativ. Det alternativ som rankades absolut högst var evenemang på Malmö
stadsbibliotek, med hela 90 procent av respondenterna som kryssat i att de uppfattar de
uppdateringarna. Därefter kom alternativet nyheter angående Malmö stadsbibliotek med 48,9
procent. 34 procent angav att de lägger märke till boktips, 22,7 procent klickade i foton, 9,9
procent på filmtips, 8,5 procent på filmklipp, 7,1 procent på länkar till Malmö stadsbiblioteks
hemsida och 5,7 procent angav någonting övrigt som de lägger märke till.
FIGUR 4.24 visar vad respondenterna anser om statusuppdateringarnas innehåll, ur
intressesynpunkt. Majoriteten av respondenterna, 70,2 procent,
angav att
statusuppdateringarna är ganska intressanta, medan 19,9 procent angav inte så intressanta
och 4,3 angav att de är mycket intressanta. Resterande 5,7 procent av respondenterna svarade
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att de aldrig lägger märke till några statusuppdateringar. Med tanke på de 5,7 procent av
respondenterna som angav någonting övrigt som de lägger märke till, kan detta tolkas som om
det är samma personer som inte uppfattar några statusuppdateringar alls. Detta stämmer
dock inte överens med de 2,8 procent av respondenterna som enligt FIGUR 4.23 angett att de
aldrig lägger märke till statusuppdateringar, vilket kan tyda på att respondenterna inte läst
igenom dessa frågor fullt ut. En annan orsak kan vara att respondenterna upplevde att de inte
lägger märke till tillräckligt många uppdateringar för att ha en åsikt i hur intressanta de är, och
därför klickade i alternativet att de aldrig lägger märke till några överhuvudtaget. Personligen
tror jag att siffran 2,8 procent är den siffra som stämmer bäst överens med verkligheten,
eftersom det bör vara väldigt få personer som aldrig någonsin uppfattar några uppdateringar.
Det som de allra flesta respondenter angav att de vill se mer av i statusuppdateringarna är dels
boktips med 67,4 procent av rösterna, evenemang på Malmö stadsbibliotek med 64,5 procent
och nyheter angående Malmö stadsbibliotek med 55,3 procent av rösterna. Därefter kommer
filmtips med 29,1 procent och foton med 21,3 procent. Frågor ställda till de som följer
stadsbiblioteket i Malmö på Facebook fick 14,9 procent av rösterna och omröstningar fick
14,9 procent av rösterna. 9,2 procent angav alternativet övrigt, 7,1 procent angav länkar till
Malmö stadsbiblioteks hemsida och 6,4 procent klickade i att de vill se mer filmklipp i
statusuppdateringarna.

4.2.5 Kontakten med biblioteket

FIGUR 4.25 – Hur följarna uppfattar förändringen av kontakten
med Malmö stadsbibliotek med hjälp av Facebook.
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FIGUR 4.25 visar att hela 85,8 procent av respondenterna är nöjda med den kontakt de har
med Malmö stadsbibliotek idag. Detta stapeldiagram är svaret på frågan om följarna upplever
att de fått en bättre kontakt med Malmö stadsbibliotek i och med att de följer dem på
Facebook. 44,7 procent av respondenterna upplevde att de fått en bättre kontakt, och att de är
nöjda med kontakten som den ser ut idag. 4,3 procent upplevde att kontakten stärkts, men
önskade ändå en närmre kontakt med mer dialog. 41,1 procent av respondenterna angav att de
inte upplever någon skillnad i kontakten, men att de är nöjda med det nuvarande läget. 9,9
procent besvarade däremot att de inte upplever någon skillnad, men att de önskar mer dialog
och en starkare kontakt med Malmö stadsbibliotek.
För att bredda förståelsen angående kontakten mellan biblioteket och dess följare på
Facebook, samt för att ytterligare förstå orsaken till varför respondenterna följer
Facebooksidan, ställdes frågan vad de anser att de får ut av att följa biblioteket. Med stöd från
66 procent av respondenterna är den huvudsakliga anledningen att få reda på nyheter om
Malmö stadsbibliotek. 58,9 procent av respondenterna angav att de får ut tips om kommande
evenemang. 20,6 procent anser att de får ut bok- och filmtips av att följa biblioteket och 11,3
procent angav att de snabbt kan komma i kontakt med biblioteket med frågor och
kommentarer. 5 procent angav att de får ut någonting övrigt av att följa biblioteket på
Facebook och 3,5 procent svarade vet inte. Två särskilt intressanta svarsalternativ är de som
valt att kryssa i att de trodde att de skulle få ut mer av att följa biblioteket med 3,5 procent av
rösterna och de 14,2 procent som angett att de inte får ut någonting av att följa biblioteket,
men inte heller förväntat sig att få ut någonting.

42

5 ANALYS OCH DISKUSSION
I detta avsnitt använder jag den teoretiska referensramen för att förklara det resultat jag fått
ur min empiriska undersökning med syfte att besvara de frågeställningar som presenterats i
inledningen. Jag diskuterar resultatet med utgångspunkt i befintliga teorier och egna tankar
och erfarenheter för att bygga ut och skapa egna infallsvinklar på teorier.

5.1 ANALYSSTRUKTUR
Den huvudsakliga utgångspunkten för denna magisteruppsats och därmed det som denna
analysdel ämnar bygga upp en grund för att besvara är huvudfrågeställningen som
presenterades i 1.2.2 Huvudfrågeställning. Frågeställningen handlar om hur Malmö
stadsbibliotek kan använda sig av marknadsföring på Facebook för att upprättahålla en god
relation med följarna på Facebook.
-

Hur kan Facebook användas av Malmö stadsbibliotek för att upprätta hålla en god
kontakt med deras Facebookföljare och marknadsföra biblioteket?

I avsnitt 1.2.3 Delfrågeställningar presenterades två mer specifika frågeställningar som också
ska analyseras i detta kapitel.
-

Vilken typ av information publiceras i nuläget på Malmö stadsbiblioteks Facebooksida
och hur upplevs denna kommunikation av Facebookföljarna? Vilka samband och
skillnader finns i vad som faktiskt publiceras och vad följarna önskar?

-

Hur ser kontakten mellan Malmö stadsbibliotek och dess Facebookföljare ut i nuläget
och hur skulle denna relation kunna förbättras med marknadsföring?

Genom att gå igenom resultaten från den empiriska undersökningen och analysera dessa
resultat med utgångspunkt i den teoretiska referensramen kommer jag nedan att besvara dessa
frågeställningar. Översiktliga svar på de två delfrågeställningarna finns redan strukturerat som
diagram och tabeller i kapitel 4 Empiri. Genom denna analys skapas en djupare förståelse för
resultaten och i kapitel 6 Slutsats besvaras den huvudsakliga frågeställningen.

5.2 KÖN- OCH ÅLDERSVARIABELN
Inledningsvis vill jag analysera det faktum att enkätundersökningen besvarats av totalt 141
respondenter där enbart 36 personer är män, medan 105 kvinnor besvarat enkäten. Detta,
anser jag, kan bero på ett flertal saker. Dels kan det bero på att fler kvinnor ”gillar” Malmö
stadsbibliotek på Facebook och därför har urvalet bestått av en större del kvinnor och dels kan
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det bero på att kvinnorna som gillar Malmö stadsbibliotek på Facebook är mer benägna att
besvara enkätundersökningar.
Statistiken från respondenterna visar också på att ålderskategorin 25 till 34 år är den mest
populära, vilket betyder att 34 procent av respondenterna är placerade i detta fack. Därefter
kommer ålderskategorin 35 till 44 år, där 28,4 procent av respondenterna är placerade. Utgår
man från denna statistik betyder det att majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen
har en ålder mellan 25 och 44 år. Enligt Socialstyrelsen (2012) är den totala medelåldern på
graviditet i Sverige, baserat på en siffra från 2010, 30,3 år. Detta betyder att det vanligaste
åldersspannet från den empiriska undersökningen stämmer överens med det åldersspann som
bör vara det allra vanligaste när det kommer till graviditet och familjer med småbarn. Jag
menar att denna faktor är en intressant del att analysera, i och med att Malmö stadsbibliotek
riktar sig mot en bred målgrupp.

5.3 MÅLGRUPPSANPASSADE BUDSKAP
Som Dahlén & Lange (2003) poängterar är det av stor vikt att målgruppsanpassa sina
budskap. Eftersom Malmö stadsbibliotek riktas mot en bred målgrup, har biblioteket flera
olika personegenskaper att anpassas för. Därför bör biblioteket definiera en primär målgrupp
att rikta in sig specifikt på, och även definiera vilka målgrupper som kan ses som sekundära.
Enligt den empiriska undersökningen är kvinnor mellan 25 och 44 år den primära målgruppen
för Facebooksidan. För att återgå till faktorn att graviditet och småbarn är vanligt inom detta
åldersspann, vore det antagligen lämpligt att rikta fler utav statusuppdateringarna mot
familjer. Detta skulle kunna vara evenemangstips anpassade specifikt för barn eller
evenemang för hela familjen. Här bör tidpunkt för uppdateringarna vara en viktig faktor att
analysera, vilket diskuteras vidare nedan.
Dahlén & Lange (2003) menar att det är av stor vikt att anpassa erbjudanden till de befintliga
målgrupperna och deras specifika beteenden, med deras behov som en central faktor. Därför
är det också viktigt att lära känna sin målgrupp och kontinuerligt höra deras perspektiv och
intryck av relationen. Den empiriska studien undersökte vad respondenterna använder Malmö
stadsbiblioteks Facebooksida till, samt vad de önskar se mer av i statusuppdateringarna. Detta
gjordes för att undersöka behov och jämföra dessa med hur verkligheten ser ut i nuläget för att
se hur väl Malmö stadsbibliotek fyller målgruppens behov. 72,3 procent av respondenterna
klickade i att de följer biblioteket för att de tycker om Malmö stadsbibliotek och 63,8 procent
kryssade i svarsalternativet att de vill hålla sig uppdaterade med de länkar som publiceras på
Facebooksidan. 67,4 procent angav att de vill se mer av boktips, 64,5 vill se fler
evenemangstips för biblioteket och 55,3 vill att fler nyheter angående biblioteket bör
publiceras. Dessa siffror visar på att målgruppens behov stämmer ganska bra överens med hur
nuläget ser ut, bortsett från att kategorin boktips är väldigt tunn. Under mars månad
publicerades enbart en uppdatering innehållandes boktips och under april låg antalet på tre
stycken. Uppdateringar inom kategorierna evenemangstips, artikeltips och övrigt är dock de
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Dahlén & Lange (2003) menar att innehållsanpassade budskap väcker intresse genom
igenkänning och identifikation med andra i målgruppen. En målgrupp kan agera
aspirationsgrupp, vilket innebär att andra målgrupper lockas av att identifiera sig med denna
målgrupp och en sorts spridning av nyfikenhet startas. Familjeförhållanden, ålder och kön är
faktorer som spelar stor roll vid innehållsanpassningen, för att på så sätt träffa rätt i
målgruppens selektiva perception, få dem att känna igen sig och bli mer benägna att uppfatta,
agera på och sprida vidare budskapen.
Som Dahlén & Lange (2003) poängterar är identitetsbyggande och emotionellt
tillfredsställande två faktorer som är viktiga vid relationer till organisationer och varumärken.
Återigen går detta att koppla till Malmö stadsbiblioteks behov att skapa igenkännande
uppdateringar. Eftersom bibliotekets målgrupp är bred, bör en kartläggning av tidpunkter
online vid Facebook för de olika målgruppssegmenten göras för att kunna skräddarsy
uppdateringar och publicera dessa vid rätt tidpunkt. På så sätt behöver inget segment lämnas
totalt utanför budskapsanpassningen, utan de olika innehållsanpassade budskapen kan istället
publiceras vid olika tidpunkter på dagen.
Dahlén & Lange (2003) menar att en analys av en mikromålkedja gör det möjligt att ändra
egenskaper i kommunikationen i snabb tid. Denna undersökning baseras på detta, eftersom
fokus ligger på hur målgruppen upplever Malmö stadsbiblioteks nuvarande användande av
Facebook. Undersökningen fokuserar även på hur målgruppen önskar att stadsbiblioteket ska
använda sig av plattformen. Respondenternas intryck av den nuvarande kommunikationen,
som således utreds i enkätundersökningen, är en undersökning på en delnivå i
mikromålkedjan.
Vidare menar Dahlén & Lange (2003) att man med hjälp av att ställa frågor till målgruppen
kan fastställa vilket moment som behöver läggas särskild tyngd på, vilket således är detta
forskningsarbetes huvudsakliga fokus. Tracking innebär att man mäter hur många ett
reklaminslag når ut till, i detta fall gäller det Malmö stadsbiblioteks samtliga följare på
Facebook. Detta givetvis bortsett från dem som aktivt valt bort att få uppdateringar från
Malmö stadsbibliotek i nyhetsflödet. Detta betyder dock inte att samtliga lägger märke till
kommunikationen.
Varumärkeskännedom och varumärkesattityd är två ytterligare moment som kräver analyser.
Detta innebär att man undersöker dels vilka som känner till att varumärket finns, och dels vad
dessa personer tycker om varumärket. I Malmö stadsbiblioteks fall är det möjligt att påstå att
de allra flesta som följer biblioteket på Facebook också har kännedom om vad Malmö
stadsbibliotek är. Varumärkesattityden är vad som behöver analyseras i detta fall. Dahlén &
Lange (2003) pekar på att ett sätt att mäta detta är att i realtid ställa frågor till målgruppen. I
Malmö stadsbiblioteks fall skulle detta kunna vara i form av statusuppdateringar med
omröstningar och frågor till följarna. Genom dessa undersökningar med snabb feedback
minskas risken för felplacerade kommunikationsinsatser. Med omröstningar och frågor får
följarna vara delaktiga, komma med åsikter och påverka.
45

Målgruppsresponser innebär hur målgruppen reagerar på kommunikationen (Dahlén &
Lange, 2003). I Malmö stadsbiblioteks fall kan detta antingen betyda reaktioner på
Facebooksidan så som ”gillningar”, kommentarer och delningar, eller att någon klickar på en
länk i en statusuppdatering. I andra fall kan detta innebära mer långsiktiga reaktioner, som till
exempel att någon Facebookföljare bestämmer sig för att närvara och delta vid ett kommande
evenemang efter tips på Facebooksidan. Innehållsanalysen av statusuppdateringar visar att en
stor del av det totala antalet ”gillningar” går till statusuppdateringar där innehållet är ett
evenemangstips. Svaren från enkätundersökningen visar också på att det, näst efter boktips, är
evenemangstips som flest personer uppskattar och vill se mer av. Innan dessa
målgruppsresponser kan uppnås krävs det att målgruppen först och främst exponeras för
kommunikationen, vilket målgruppen i det här fallet gör i nyhetsflödet på Facebook. Därefter
krävs det att målgruppen uppmärksammar kommunikationen, vilket som tidigare nämnt inte
alltid är fallet med Malmö stadsbiblioteks kommunikation på Facebook. För att målgruppen
ska uppmärksamma budskapet krävs det bearbetning av budskapets innehåll, så att det
stämmer överens med den målgrupp informationen är tänkt för. Återigen poängterar Dahlén &
Lange (2003) att målgruppsanpassning av budskapet är centralt för en lyckad kommunikation.
Detta för att väcka uppmärksamhet hos målgruppen, och därigenom få en mer engagerad och
intresserad primärmålgrupp.
Mikromålkedjan AIDA(S) står för Awareness, Interest, Desire, Action och till sist Satisfaction
(Laurelli, 2002). Denna undersökning syftar till att undersöka samtliga delar i AIDA(S) för att
få en stabil grund och ett brett perspektiv över hur Malmö stadsbiblioteks kommunikation via
Facebook uppfattas av följarna, och hur relationsmarknadsföringen i kommunikationen kan
förbättras.
Återigen är det möjligt att påstå att följarna till Malmö stadsbiblioteks Facebooksida är
medvetna om vad det är. Därför är den inledande punkten Awareness avklarad ur
varumärkessynpunkt. Denna undersökning är istället riktad på medvetandet kring Malmö
stadsbiblioteks statusuppdateringar, för att se hur väl kommunikationen tar sig igenom bruset.
Undersökningen visar att 35,5 procent uppfattar enbart någon statusuppdatering i månaden,
31,2 procent någon i veckan och 21,3 procent två till tre i veckan.
Genom att undersöka Interest är enkätundersökningens frågor riktade på hur intressant
respondenterna anser att innehållet i statusuppdateringarna är. Hela 70,2 procent angav att
Malmö stadsbiblioteks uppdateringar på Facebook är ganska intressanta, men bara 4,3 angav
att de är mycket intressanta. 19,9 procent tycker att uppdateringarna inte är så intressanta och
resterande 5,7 procent lägger inte märke till några överhuvudtaget.
För att undersöka Desire frågas respondenterna vad som önskas mer av genom att delvis
fokusera på vad de tycker är det bästa i nuläget. Det som rankades högst på frågan angående
vad respondenterna vill se mer av var boktips, med 67,4 procent, och evenemangstips med
64,5 procent av rösterna.
Action skulle i detta fall kunna vara delvis hur många som brukar ”gilla” och kommentera
statusuppdateringarna och delvis hur många som regelbundet brukar besöka det fysiska
biblioteket. Majoriteten, 70,9 procent, av respondenterna har någon gång ”gillat”
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uppdateringar av Malmö stadsbibliotek. 45,4 procent av dessa har dock bara ”gillat” inlägg en
eller ett fåtal gånger.
Satisfaction visas lätt på Facebook genom ”gillningar” och delningar och bör analyseras
månatligen genom anvädning av analysverktyget Facebook Insights för Malmö
stadsbiblioteks Facebooksida. Att följarna är tillfredsställda skulle kunna skapa positiv
ryktesspridning för Malmö stadsbibliotek.
Denna undersökning har som del i den strategiska målgruppsanalysen fokuserat på att
undersöka målgruppens absoluta beteende och absoluta attityd. Att analysera det absoluta
beteendet innebär en översiktlig undersökning av hur målgruppen agerar inom kategorin som
organisationen befinner sig i (Dahlén & Lange, 2003). I det här fallet är det relevant att
undersöka tid spenderad på Facebook. 41,8 procent av respondenterna är uppkopplade på
Facebook dygnet runt via diverse portabla enheter. Resterande procent är fördelade över några
timmar, med tyngdpunkt i en tidsspendering runt en timme per dag. För att kunna skapa en
god bild av målgruppen krävs en undersökning utifrån målgruppens perspektiv, vilket denna
undersökning gjort för att sedan kunna analysera hur informationen taktiskt kan användas för
att förbättra kommunikations- och marknadsföringsinsatserna på Facebook. Dahlén & Lange
(2003) beskriver absolut attityd som målgruppens inställning till den specifika organisationen.
Detta påverkar hur väl målgruppen uppfattar och tar till sig budskap. I detta fall är det av vikt
att undersöka målgruppens besöksfrekvens på såväl det fysiska biblioteket som
Facebooksidan. 29,8 procent av respondenterna besöker biblioteket några gånger om året,
24,1 procent två till tre gånger i månaden, 27,7 procent en gång i månaden, och 15,6 procent
besöker biblioteket minst en gång i veckan. Resterande procent har bara besökt biblioteket ett
fåtal gånger, eller aldrig. Angående besök på Facebooksidan har 54,6 procent av
respondenterna besvarat att de sällan besöker den. 18,4 procent besöker den minst en gång i
månaden och 12,1 procent besöker den aldrig överhuvudtaget. 10,6 procent besöker
Facebooksidan minst en gång i veckan och 4,3 procent tittar på den varje dag. Viktigt att
poängtera här är dock att Facebooksidor inte behöver besökas särskilt ofta, eftersom
uppdateringar och dylikt dyker upp i nyhetsflödet på förstasidan.
Dahlén & Lange (2003) pekar på att språkbruk är en viktig faktor att reflektera över i
målgruppsanpassningen av budskapet. Eftersom vissa ord, begrepp och fraser kan vara
associerade med olika saker beroende på faktorer som till exempel ålder, livsstil, kunskap och
image, behöver språket anpassas till de önskade mottagarna. Med hjälp av taktiska
målgruppsanalyser bör Malmö stadsbibliotek undersöka de personer som följer
Facebooksidan, för att på så sätt veta hur språket på bästa sätt används.

5.4 KORSMARKNADSFÖRING
Ström (2010) menar att korsmarknadsföring kort och koncist innebär att allt hänvisar till
Efter innehållsanalysen med särskild fokusering på delkategorierna hemsidelänk
videoklipp, vill jag medge att Malmö stadsbibliotek definitivt använder sig
korsmarknadsföring. Vid ett flertal tillfällen hänvisar Malmö stadsbibliotek till
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användarkonto på Bambuser där livesända videoklipp läggs ut, eller till deras YouTubeanvändare där övriga klipp som de hänvisar till finns att finna. Under mars månad
publicerades tre videoklipp och under april fyra videoklipp.
Att kontinuerligt länka till Malmö stadsbiblioteks hemsida är vanligt förekommande. Enligt
innehållsanalysen av Facebooksidan fann jag totalt 17 hemsidelänkar. Det fanns även en länk
till Malmö stadsbiblioteks digitala katalog samt en länk till en evenemangssida skapad på
Facebook där följarna har möjligheten att tacka ja, kanske eller nej. I en av
statusuppdateringarna som kategoriserats som en övrig uppdatering, finns en länkhänvisning
till en bibliotekaries läsdagbok på Bokcirklar.se.
Under mars och april månad upptäckte jag dock ingenstans en hänvisning till Malmö
stadsbiblioteks Twitter-konto, vilket jag upplever skulle vara nödvändigt då människor har en
tendens att kräva att informationen är lättillgänglig, som Carlsson (2009) poängterar. Inte
heller finns någon länk till det Flickr-konto som nämns på hemsidan (Malmö stad, 2012).

5.5 RELATIONSMARKNADSFÖRING
Först och främst, för att överhuvudtaget ha möjligheten att skapa goda relationer till kunderna
gäller det att finnas där kunderna finns. Genom att närvara och agera på Facebook gör Malmö
stadsbibliotek en viktig ansträngning mot att ta kontakt med kunderna. Som Ström (2010)
beskriver är en företagssida på Facebook, som den Malmö stadsbibliotek har, en plats där
företaget kan publicera statusuppdateringar och upprätthålla en kontakt med dess anhängare.
De personer som ”gillar” Malmö stadsbibliotek på Facebook blir automatiskt följare av de
statusuppdateringar som biblioteket lägger upp, och därmed kommer dessa inlägg upp i det
dagliga nyhetsflödet på förstasidan när man loggar in på Facebook. Facebooksidan blir på så
sätt nästan som vilken vän som helst. Genom att följarna uppfattar, tar del av och kanske till
och med ”gillar”, kommenterar eller delar innehållet i uppdateringen, sprids denna
målgruppsrespons och vetskapen om den befintliga relationen vidare till andra
Facebookvänner. Enligt Ström (2010) är detta en önskad kedjereaktion som kan leda till nya
nyfikna anhängare till Facebooksidan och varumärket, varumärkeskännedomen och
budskapen sprids som ringar på vattnet.
Gummesson (2002) menar att relationsmarknadsföring är vad marknadsföring bör fokuseras
på för att skapa långsiktiga relationer med kunder. Relationsmarknadsföringen beskrivs i fem
olika steg, som i slutändan ämnar göra kunderna till aktiva marknadsförare av varumärket.
Det första steget är kundretention, vilket innebär hur företaget bör gå tillväga för att locka nya
kunder. Gummesson (2002) menar att fokus bör ligga på att marknadsföra redan befintliga
kundrelationer. I Malmö stadsbiblioteks fall skulle detta kunna appliceras på deras
Facebooksida där det kontinuerligt visas vilka personer som ”gillar”, kommenterat och delar
bibliotekets statusuppdateringar. På Facebook sker detta således av sig självt, i och med att
personer får uppdateringar i sitt eget nyhetsflöde när vänner har ”gillat” eller delat någonting.
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Detta skapar således en kedjereaktion av nyfikenhet (Ström, 2010).
Det andra steget är kundrelation, vilket innebär skräddarsydda lösningar till organisationens
kunder. För detta krävs en kontinuerlig kontakt för att hela tiden veta vilka individuella behov
som finns. Malmö stadsbibliotek bör därför fokusera på att kontinuerligt fråga hur deras
Facebookföljare upplever relationen och rikta kommunikationen på vad dessa följare önskar,
som nämns mer ingående i avsnitt 5.3 Målgruppsanpassade budskap.
Gummessons (2002) tredje steg är nätverk, vilket menas att marknadsföringen bör ske på
olika nivåer. Detta kan till exempel vara att låta de befintliga lojala kunderna agera externa
marknadsförare. Word of Mouth är därför ett viktigt begrepp här, och viral marknadsföring när
det handlar om kedjereaktionen på Internet och Facebook. Malmö stadsbibliotek bör här titta
närmare på de huvudkategorier som genererar flest ”gillningar”, kommentarer och delningar.
Enligt den empiriska undersökningen är foton som genererar mest viral spridning med totalt
219 sammanräknade ”gillningar”, kommentarer och delningar under den undersökta
tvåmånadersperioden. Därefter följer evenemangstips med totalt 160 sammanräknade
”gillningar”, kommentarer och delningar. Uppdateringar inom dessa kategorier är därmed de
som genererar mest viral spridning och uppskattas mest av bibliotekets kunder. I och med att
undersökningen visar att detta är vad kunderna upplever som bland det bästa och det mest
önskade inslaget i kommunikationen med Facebooksidan, bör Malmö stadsbibliotek fokusera
mer på detta. Detta, och mer boktips som överlag varit en väldigt tunn kategori dessa
månader. En stor mängd människor använder Facebook som en evenemangskalender där
således evenemangstips bör vara en viktig del. Om de befintliga kunderna blir nöjda med
kommunikationen och upplevelsen av organisationen på ett sätt som ökar intresse och
engagemang kommer därför dessa att självmant vilja sprida positiv information till
umgängeskretsen (Dahlén & Lange, 2003).
Det fjärde steget är interaktion som innebär att man bör marknadsföra företaget med bra
kundservice i interaktionen med kunderna. Detta för att det är i interaktionen människor
skapar sin uppfattning och upplevelse av företaget (Gummesson, 2002). Genom att hålla
ständig interaktion med Facebookföljarna kan Malmö stadsbibliotek skapa den positiva
interaktion som leder till en bra upplevelse. Hur väl och snabbt Malmö stadsbibliotek besvarar
frågor på Facebook reglerar således hur nöjda kunderna är med servicen och därmed regleras
upplevelsen av hela organisationen. Den empiriska undersökningen visar att hela 85,8 procent
av respondenterna är nöjda med den kontakt de har med Malmö stadsbibliotek genom
Facebook idag. 44,7 procent av dessa menar att relationen förbättrats med hjälp av kontakten
på Facebook och de resterande 41,1 procent av respondenterna menar att de upplever att
relationen inte förbättrats, men att de är nöjda med nuläget. 4,3 procent av respondenterna
menar att relationen förbättrats men önskar ändå en närmare relation med mer dialog. 9,9
procent angav att relationen inte förbättrats men att de önskar att den skulle stärkas. Detta
innebär att 14,2 procent av respondenterna önskar mer dialog med biblioteket.
Det fjärde och sista steget i relationsmarknadsföringen är relationsduration, vilket innebär att
långsiktiga relationer med kunderna upprättas och vårdas. När kunderna är lojala ökar
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chansen till viral spridning och därför ökar chanserna för organisationen att i locka nya
kunder. Malmö stadsbibliotek bör fokusera på de befintliga kunder som redan följer och
”gillar” biblioteket på Facebook. Dessa relationer bör vårdas med kontinuerlig
kommunikation och serviceinriktad interaktion. 11,3 procent angav att det huvudsakliga
användningsområdet av att följa Facebooksidan är just att snabbt kunna komma i kontakt med
biblioteket med frågor och kommentarer, vilket visar på att dialog och snabb information är
viktiga faktorer att värna om. Detta också med tanke på att 14,2 procent av respondenterna
önskar en närmare kontakt med biblioteket.
Dahlén & Lange (2003) diskuterar tvåvägsrelationsmarknadsföring och beskriver det som att
konsumenterna ska se organisationen som ”en god vän”. Om Malmö stadsbibliotek kunde
stärka den känslan av gemenskap menar jag att fler personer självmant skulle ”gilla”,
kommentera och dela fler statusuppdateringar därifrån. Detta baserar jag på att en stor grupp
respondenter angav att de enbart ”gillar” och kommenterar statusuppdateringar från
privatpersoner, det vill säga deras Facebookvänner. 14,9 procent angav att de enbart ”gillar”,
och 56 procent angav att de enbart kommenterar, privatpersoners statusuppdateringar.
Återigen går detta att koppla till språkbruk, för att på så sätt försöka få följarna att se
biblioteket som en vän istället för en organisation. Detta skulle kunna ske genom ett
användande av ett mindre formellt språk, för att konversationen snarare ska vara som den
vanligtvis är mellan vänner. Ett problem med detta skulle i sådana fall kunna vara att vissa
följare riskerar att tappa förtroendet för stadsbiblioteket. Eftersom innehållet i
statusuppdateringarna och kommunikationen ändå är nödvändig och informativ, anser jag att
denna risk är tämligen liten. Dessutom skulle ett anpassat språkbruk å andra sidan skapa en
starkare relation med befintliga följare och i sin tur även leda till fler följare, genom att
marknadsföra de starka vänskapsrelationerna och det positiva i gemenskapen.
Dahlén & Lange (2003) menar att intresse och engagemang för en organisation och ett
varumärke spelar stor roll i skapandet av relationen. Ju större intresse och högre engagemang,
desto större benägenhet har personerna att självmant söka information som rör organisationen.
Detta går att applicera på de personer som självmant besöker Malmö stadsbiblioteks
Facebooksida. Som tidigare nämnt, angav majoriteten, 54,6 procent, av respondenterna att de
sällan besöker Facebooksidan, enbart 10,6 procent angav att de besöker sidan minst en gång i
veckan och 4,3 procent av respondenterna angav att de besöker sidan varje dag. Detta tolkar
jag därför som ett bevis för att de allra flesta som följer Malmö stadsbibliotek på Facebook
har ett relativt lågt engagemang. Dock visar det faktum att de faktiskt följer stadsbiblioteket
på Facebook att ett grundläggande intresse bör finnas. Vid lågt engagemang och ett lågt
intresse är det svårare för relationsmarknadsförare att nå fram med budskap. Detta beror på att
människor ofta inte uppmärksammar kommunikation som inte är av värde, i och med det
kraftiga reklambrus som finns i sociala medier idag. Enbart 2,8 procent av
enkätundersökningens respondenter besvarade att de inte brukar se några
statusuppdateringar från Malmö stadsbibliotek alls. 35,5 procent angav att de enbart lagt
märke till få statusuppdateringar, någon gång i månaden. Detta talar för att dessa personer
antagligen inte har ett särskilt stort intresse för Malmö stadsbibliotek. Det är möjligt att det är
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dessa personer som också svarat vet inte på frågan varför de följer Malmö stadsbibliotek, eller
att de helt enkelt följer Facebooksidan för att de gillar att besöka det fysiska biblioteket, utan
att ta del av Facebooksidans uppdateringar. De 31,2 procent som uppfattar någon
statusuppdatering i veckan och de 21,3 procent som uppfattar två till tre i veckan kan därför
tolkas ha ett relativt högt intresse. 0,7 procent av respondenterna angav också att de lägger
märke till fler än två statusuppdateringar per dag. Detta går att tolka på fler sätt. Dels kan det
bero på att de på grund av irritation av reklambruset upplever det som att Malmö
stadsbibliotek publicerar statusuppdateringar oftare än vad de i själva verket gör, och dels kan
det bero på ett extremt stort intresse, eftersom Malmö stadsbibliotek då och då uppdaterar
med fler inlägg per dag.

5.6 VIRAL MARKNADSFÖRING
Som Armstrong m.fl. (2009) poängterar tipsar människor ofta personer i dess närhet när de är
antingen nöjda över någonting eller missnöjda. Word of Mouth innebär en kedjereaktion
mellan människor som sprider organisationers budskap till umgängeskretsen, vilket gör att
organisationen bakom får mer indirekt publicitet. Denna publicitet är mycket starkare när det
kommer från personer som inte har med företaget att göra, då det anses vara mer trovärdigt
och folk generellt har större förtroende för vänner och familj än för företag som gör reklam
(Fill, 2006). Word of Mouth, som kallas Viral marknadsföring när det handlar om
kedjereaktioner på Internet (Ström, 2010), är alltså ett viktigt marknadsverktyg.
På Facebook är denna kedjereaktion relativt lätt att uppmärksamma. Min personliga
erfarenhet säger mig att det ofta är någon som börjar ”gilla” någonting, och därefter kommer
en relativt stor del av Facebookvännerna efter och ”gillar” samma sak. Ett annat sätt att
uppmärksamma kedjereaktion är när människor använder delningsfunktionen på Facebook.
Detta innebär således att en person klickar ”dela” på ett inlägg, exempelvis ett videoklipp som
lagts upp av Malmö stadsbibliotek, och detta kommer då upp som en egen statusuppdatering
på alla vänners nyhetsflöden.
Carlsson (2009) pekar ut vissa riktlinjer för en lyckad viral spridning på Facebook. Dels
handlar det om att väcka känslor och att göra någonting oväntat som väcker intresse. Dels
handlar det om det rent praktiska som att det inte ska vara krångligt att sprida vidare. På
Facebook är det i allra högsta grad enkelt att sprida saker vidare med den ovan nämnda
delningsfunktionen.
Enligt
innehållsanalysen
är
det
Malmö
stadsbiblioteks
statusuppdateringar i kategorierna evenemangstips och foton som är vanligast att människor
delar. I mars delades evenemangstips totalt 22 gånger, och var den kategori som den månaden
genererade överlägset mest delningar. I april delades kategorin foton mest, med totalt 28
delningar. Efter dessa kategorier kommer övrigt och artikeltips. Viktigt att poängtera är dock
att dessa siffror givetvis också är beroende på det totala antalet statusuppdateringar som gjorts
i vardera kategorin. Detta illustreras i FIGUR 4.5 och FIGUR 4.6 i kapitel 4 Empiri. Carlsson
(2009) menar också att tillgången av informationen aldrig ska vara begränsad eller
svårtillgänglig. Det bör inte krävas någon nedladdning, någon inloggning eller installering för
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att informationen ska gå att ta del av. Är det svårt att sprida vidare, låter människor mest
troligt bli för att det blir en för stor ansträngning. På Facebook är detta problem så gott som
eliminerat, i och med att delningsfunktionen finns. Också med tanke på att saker som
publiceras på Facebook stannar där i arkivet.
Thorstenson (2006) menar att det finns tre huvudegenskaper som kännetecknar en
opinionsledare som spridare vidare information. Dels en socialt kompetent och
förtroendeingivande personlighet, dels en kunskap i ämnet och dels ett stort socialt nätverk.
För att Malmö stadsbibliotek ska finna dessa opinionsledare och få dessa att självmant sprida
bibliotekets budskap vidare beskriver Dahlén & Lange (2003) fyra faktorer som bättrar på
chanserna.
Dessa
är
produktengagemang,
självbekräftelse,
hjälpsamhet
och
budskapsengagemang. Produktengagemang går att skapas genom att koppla produkter och
tjänster till berättelser eller upplevelser. För Malmö stadsbiblioteks fall skulle detta kunna
skapas genom att marknadsföra biblioteket som en plats för upplevelser, snarare än databas
för informationssökning. Genom att skapa evenemang som blir som en rolig eller spännande
upplevelse, kan Facebookföljarna som närvarat vid evenemanget bli positivt inställda och
därmed mer benägna att sprida positiva budskap vidare i vänskapskretsen.
Självbekräftelsen skulle Malmö stadsbibliotek kunna tillfredsställa hos potentiella
opinionsledare genom att låta följarna få vara en större del av innehållet på Facebooksidan.
Detta skulle kunna handla om att antalet foton ökas, med bilder på folk som besöker
biblioteket. Dessa bilder skulle i sådana fall kunna publiceras med namn på människorna i
fotot, förutsatt att människorna gett sitt medlåtande. Enligt den empiriska undersökningen fick
den enstaka statusuppdateringen i kategorin foton under april månad hela 105 ”gillningar”,
åtta kommentarer och 28 delningar. Det var den kategori under april månad som hade flest
”gillningar”, kommentarer och delningar. Detta, trots att det enbart var en dag ett inlägg
publicerades med foton.
Eftersom en stor del av respondenterna angav att de enbart ”gillar” och kommenterar
privatpersoners statusuppdateringar, bör Malmö stadsbibliotek satsa på att tagga fler foton på
personer som besöker biblioteket. Detta skulle dock endast vara genomförbart om personalen
på det fysiska biblioteket fotograferar fler besökare, och på samma gång hänvisar till
Facebooksidan där bilderna läggs upp. Detta skulle kunna leda till ökad trafik till
Facebooksidan där de som är med på bilderna eventuellt skulle tagga sig, och därmed sprids
fotot till personen i frågas samtliga Facebookvänner. Ytterligare ett sätt att bidra till
tillfredsställandet av följarnas självbekräftelse, kan vara att då och då genomföra
småintervjuer eller ställa korta frågor till besökare på stadsbiblioteket. Svaren på dessa skulle
sedan kunna publiceras på Facebooksidan, på samma sätt som i tidningar som har ”dagens
fråga”. Detta skulle leda till att Malmö stadsbiblioteks Facebooksida blir en mer personlig
nyhetsplats med stort fokus på besökarna. Genom att göra så, skulle de befintliga relationerna
marknadsföras, vilket enligt Gummesson (2002) är en bra relationsmarknadsföringstaktik.
För att skapa känslan av hjälpsamhet kan Malmö stadsbibliotek fokusera på att publicera
inlägg som från bibliotekets sida blir en gest av hjälpsamhet. Detta skulle kunna vara att
publicera tips, som förenklar människors sållande av information och väljande av exempelvis
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böcker, filmer och spel. Då den empiriska undersökningen visar att boktips, med 67,4 procent
av rösterna, är det som respondenterna helst vill se mer av, passar det sig extra bra att öka
detta i statusuppdateringarna för att visa att biblioteket lyssnar på följarnas önskemål.
Budskapsengagemang går att skapa med chockbudskap som väcker intresse, känslor och
uppmanar till åsikter. Detta går också att göra genom att skapa budskap som går att skämta
om. Totalt 14,2 procent av respondenterna besvarade att de önskar en närmare dialog med
stadsbiblioteket, och 14,9 procent av respondenterna besvarat att fler frågor ställda till de som
följer biblioteket är önskevärt. Dessa siffror visar på att Malmö stadsbibliotek skulle kunna
skapa mer dialog genom att ställa frågor riktade till följarna. Genom att ställa frågor som
uppmanar till att åsikter diskuteras, bör även budskapsengagemanget ökas, och därmed även
möjligheten att människor vill sprida vidare budskap.
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6 SLUTSATS
I detta avslutande kapitel går jag igenom de slutsatser jag, genom empirisk undersökning,
studier av befintliga teorier och kombinationen av dessa, kommit fram till i min forskning.
Dessa slutsatser ämnar komplettera analysens svar på de forskningsarbetets frågeställningar,
för att besvara huvudfrågeställningen. Avslutningsvis finns ett avsnitt gällande eventuell
vidare forskning och rekommendationer på alternativa infallsvinklar till framtida
forskningsprojekt.

Den viktigaste uppgiften för Malmö stadsbibliotek är inte längre att bistå med en plats där
informationssökning sker. Sedan Internets framväxt och det stora erbjudandet av diverse
sökmotorer har informationssökandet förändrats. Malmö stadsbibliotek bör istället fokusera
sin verksamhet på de andra delarna, så som evenemang och diverse tips. Den empiriska studie
som gjorts visar att Malmö stadsbiblioteks besökare värderar olika delar av det Facebooksidan
erbjuder. De statusuppdateringar som rankats högst är evenemangstips, nyheter och foton. Det
som användarna av Facebooksidan önskar mer av är boktips och evenemangstips.

6.1 BEFINTLIGA RELATIONER FÖR VIRAL SPRIDNING
Litteraturstudier har visat att relationsmarknadsföring är ett viktigt verktyg vid
marknadsföring av ett bibliotek. Detta innebär att Malmö stadsbibliotek bör satsa på att
marknadsföra sina befintliga relationer. För att överhuvudtaget nå ut till målgruppen, krävs
det att biblioteket agerar där målgruppen finns. Därför är Facebook ett bra verktyg att använda
vid marknadsföring. Att relationsmarknadsföra redan befintliga relationer skulle för Malmö
stadsbibliotek innebära att en viral spridning bildas med hjälp av redan tillfredsställda följare
av Facebooksidan. Detta betyder att de befintliga relationerna måste vårdas och målgruppens
behov måste kontinuerligt undersökas och fyllas. Goda relationer leder då i bästa fall till att de
befintliga följarna ”gillar”, kommenterar och delar Malmö stadsbiblioteks
statusuppdateringar. På detta sätt sprids detta till deras respektive Facebookvänner och
nyfikenhet sprids på samma sätt som ringar på vattnet.

6.2 MÅLGRUPPSSEGMENTERING
Eftersom Malmö stadsbiblioteks målgrupp är bred och är budskapen därför tänkta att tilltala
en stor och differentierad grupp människor, bör biblioteket målgruppssegmentera. Detta skulle
kunna innebära att en djupgående taktisk målgruppsanalys görs på de olika målgrupper som
finns. Med hjälp av undersökt besökstatistik kan denna information bli ovärderlig information
i skapandet av passande budskap, skräddarsydda för de definierade segmenten. För att ge ett
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exempel skulle Malmö stadsbibliotek kunna titta på vilka tidpunkter då följare med småbarn
vanligen ”gillar”, kommenterar eller delar uppdateringar. Genom att kartlägga när de flesta av
småbarnsföräldrarna är aktiva vid Facebook skaffar man viktig kunskap om när det är
lämpligast att sända ut budskap riktade mot dessa målgrupper. Detta går givetvis också att
göra med andra målgrupper, så som ungdomar, pensionärer, studenter och så vidare. Eftersom
man genom perception lägger märke till de saker som går att koppla samman med faktorer
som man själv känner igen, är målgruppsanpassning ett väldigt viktigt moment i
marknadsföringen.

6.3 BIBLIOTEKET SOM EN VÄN
Användandet av Facebook som marknadsföringsverktyg i Malmö stadsbiblioteks fall handlar
om att komma in i människors hem, ta sig in i den privata sfären utan att vara för på och
istället ses som en behövd hjälp. Det handlar om att skapa starka relationer med de befintliga
kunderna, så att de i sin tur självmant sprider informationen vidare. En relativt stor grupp
personer ”gillar” och kommenterar endast bara privatpersoners statusuppdateringar och foton,
vilket gör att Malmö stadsbibliotek bör lägga kraft vid att försöka bete sig så mycket som en
privatperson och så lite som en organisation som möjligt. Malmö stadsbiblioteks följare ska
kunna känna att biblioteket snarare är en Facebookvän än en Facebooksida som denne
”gillar”.
Genom relationsmarknadsföring är det därför önskvärt om relationen liknar en
vänskapsrelation. En annan faktor för att skapa denna vänskapskänsla skulle kunna vara att
Malmö stadsbibliotek använder sig av ett informellt språkbruk i både uppdateringar och övrig
kommunikation med följarna. Som en följd av god relationsmarknadsföring kan båda parter
känna sig nöjda med kontakten och detta kan i bästa fall leda till önskade positiva
målgruppsresponser så som ökad viral spridning. Detta både genom funktionerna för
”gillningar”, kommentarer och delningar och genom annan positiv ryktesspridning av
stadsbibliotekets Facebooksida.

6.4 FACEBOOKSIDAN SOM EN PERSONLIG NYHETSPLATS
Som diskuterat i analysen, bör Malmö stadsbibliotek öka antalet foton som publiceras på
Facebooksidan. Om detta var möjligt att genomföra rent praktiskt med personalen på
stadsbiblioteket, skulle uppdateringarna bli särskilt intressanta att följa om man själv blivit
fotograferad, eller för att se om vänner blivit fotograferade. I samband med att fotot tagits på
biblioteket, bör närvarande personal sedan hänvisa till Facebooksidan där bilden kommer att
läggas ut, förutsatt att det blivit godkänt av människorna på fotot. Detta skulle öka trafiken till
Facebooksidan och öka antalet taggade personer. I sin tur skulle detta öka ”gillningar”,
kommentarer och delningar med tanke på de personer som enbart visar respons på saker som
rör privatpersoner. De uppdateringar som innehåller foton, blir då mer som personliga
uppdateringar och kan i bästa fall tolkas som uppdateringar från de personer som är med i
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fotot. På samma sätt skulle småintervjuer eller frågor kunna ställas till besökarna på
biblioteket, och sedan publiceras med namn på Facebooksidan. På så sätt görs Facebooksidan
till en mer personlig nyhetsplats, där följarna också får synas och känna sig uppskattade.

6.5 FÖRSLAG TILL VIDAREFORSKNING
Vad som bör forskas vidare är hur man kan målgruppsanpassa ytterligare med hjälp av att
segmentera de olika målgrupperna. Man skulle kunna titta närmare på när de olika
målgrupperna är online på Facebook och lägga större vikt vid att undersöka vilka
målgruppssegment som ”gillat”, kommenterat och delat olika uppdateringskategorier. Detta
skulle vara önskvärt eftersom en sådan djupgående studie skulle ge mer specifik information
om hur biblioteket bör agera i kommunikationen och eventuellt mynna ut i en strategisk
kommunikationsplan.
Ett annat alternativt förslag till vidareforskning är att undersöka marknadsföringsprocessen ur
bibliotekets perspektiv, istället för att fokusera på kundupplevelsen. Resultatet från en sådan
undersökning skulle sedan kunna jämföras med denna studie, för att se vad som skiljer sig i
biblioteksmarknadsförarens perspektiv och kundupplevelsen av denna kommunikation.
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BILAGOR
BILAGA 1: ENKÄTUNDERSÖKNING

Enkät om Malmö stadsbibliotek på Facebook
Denna enkät ges ut för att ta reda på hur Stadsbiblioteket i Malmö använder sig av Facebook.
Enkätundersökningens resultat kommer att användas i en magisteruppsats om sociala medier som skrivs av Elin
Adolfsson, vid Blekinge Tekniska Högskola. Det vore jättebra om du tog dig tid att besvara denna enkät. Varje
svar är lika viktigt för mig i mitt magisterarbete och jag önskar därför att du tar dig tid att läsa igenom frågorna
ordentligt. Observera att enkäten enbart riktar sig till de som följer Stadsbiblioteket i Malmö på Facebook. Alla
enkätsvar kommer att hanteras konfidentiellt och anonymt, och inga namn kommer att publiceras någonstans.
Vid eventuella frågor och kommentarer om enkätundersökningen eller mitt magisterarbete, skicka ett mail till
adolfsson.elin@hotmail.com. Alla frågor markerade med * är obligatoriska att besvara. Tack för att du tar dig tid.
Din medverkan uppskattas!
*Obligatorisk
Ålder *
Kön *


Kvinna



Man

Hur ofta besöker du Malmö stadsbibliotek? * Detta gäller inte Facebook-sidan.


Minst en gång i veckan



2-3 gånger i månaden



En gång i månaden



Några gånger om året



Jag har bara varit där ett fåtal gånger



Jag har aldrig varit där

Hur ofta besöker du Malmö stadsbiblioteks hemsida? * Detta gäller inte Facebook-sidan.


Varje dag



Minst en gång i veckan



Minst en gång i månaden



Sällan



Aldrig
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Hur mycket tid spenderar du på Facebook en vanlig dag? * Detta gäller både vid en dator och via en smartphone.


Jag är uppkopplad dygnet runt via smartphone och håller regelbunden koll på nyhetsflödet.



Mer än fem timmar



Fyra timmar



Tre timmar



Två timmar



En timme



Mindre än en timme

Hur ofta besöker du Stadsbiblioteket i Malmö på Facebook? *


Varje dag



Minst en gång i veckan



Minst en gång i månaden



Sällan



Aldrig

Varför följer du Stadsbiblioteket i Malmö på Facebook? * Kryssa i de svar som stämmer.


Jag tycker om Malmö Stadsbibliotek



Jag vill hålla mig uppdaterad om de länkar som läggs ut där



En vän tipsade mig om sidan



Jag fick en inbjudan till sidan



Någon på Malmö Stadsbibliotek tipsade om sidan



Vet inte



Övrigt:

Hur länge har du följt Stadsbiblioteket i Malmö på Facebook? * Försök att uppskatta så gott det går.


Mindre än en vecka



Mindre än en månad



En - fem månader



Minst ett halvår



Minst ett år



Minst två år
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Sedan de gick med i Facebook, sommaren -09

Vad för typ av statusuppdateringar lägger du märke till från Stadsbiblioteket i Malmö? * Kryssa i de svar som
stämmer.


Boktips



Filmtips



Evenemang på Malmö stadsbibliotek



Länkar till Malmö stadsbiblioteks hemsida



Foton



Filmklipp



Nyheter angående Malmö stadsbibliotek



Övrigt:

Hur många statusuppdateringar lägger du märke till från Stadsbiblioteket i Malmö? * Försök att uppskatta så gott
det går.


Jag lägger aldrig märke till några



Väldigt få, någon enstaka i månaden



En i veckan



Två - tre i veckan



En per dag



Två per dag



Fler än två per dag

Har du någon gång "gillat" någonting som lagts upp av Stadsbiblioteket i Malmö på Facebook? *


Ja, flera gånger



Ja, ett fåtal gånger



Ja, en gång



Nej, jag brukar aldrig "gilla" saker på Facebook



Nej, jag gillar bara privatpersoners statusuppdateringar



Nej, innehållet i statusuppdateringarna tilltalar inte mig

Har du någon gång kommenterat någonting som lagts upp av Stadsbiblioteket i Malmö på Facebook? *


Ja, flera gånger
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Ja, ett fåtal gånger



Ja, en gång



Nej, jag brukar aldrig kommentera saker på Facebook



Nej, jag brukar bara kommentera privatpersoners statusuppdateringar



Nej, innehållet i statusuppdateringarna engagerar inte mig

Vad skulle kunna få dig att "gilla" och kommentera statusuppdateringar från Stadsbiblioteket i Malmö mer än du
gör idag? * Kryssa i de svar som stämmer.


Om fler av mina vänner också "gillade" och kommenterade statusuppdateringarna



Om fler andra personer "gillade" och kommenterade



Om statusuppdateringarna innehöll fler frågor



Om statusuppdateringarna var roligare skrivna



Ingenting skulle få mig att "gilla" och kommentera fler statusuppdateringar än jag gör idag



Om innehållet var annorlunda (Utveckla gärna i Övrigt-fältet nedan)



Övrigt:

Hur intressanta tycker du att statusuppdateringarna från Stadsbiblioteket i Malmö är? *


Mycket intressanta



Ganska intressanta



Inte så intressanta



Helt ointressanta



Jag lägger aldrig märke till några

Vad vill du se mer av i Stadsbiblioteket i Malmös statusuppdateringar? * Kryssa i de svar som stämmer. Skriv
gärna i egna tankar i Övrigt-fältet.


Boktips



Filmtips



Evenemang på Malmö Stadsbibliotek



Länkar till Malmö Stadsbiblioteks hemsida



Foton



Filmklipp



Nyheter angående Malmö Stadsbibliotek



Omröstningar

62



Frågor ställda till de som följer Stadsbiblioteket i Malmö på Facebook



Övrigt:

Vilken typ av statusuppdateringar uppskattar du generellt mest? (Inte enbart från Stadsbiblioteket i Malmö) *
Kryssa i de svar som stämmer. Skriv gärna i egna tankar i Övrigt-fältet.


Tips om saker



Länkar till evenemang



Roliga filmklipp



Statusuppdateringar som talar om vad folk har för sig



In-checkningar på olika ställen



Foton med personer taggade i



Frågor



Övrigt:

Har du fått en bättre kontakt med Malmö stadsbibliotek genom att följa deras sida på Facebook? *


Ja, men jag önskar en ännu närmare kontakt med mer dialog



Ja, och jag är nöjd med den kontakt jag har till Malmö stadsbibliotek nu



Nej, och jag önskar en närmare kontakt med mer dialog



Nej, men jag är nöjd som det är

Vad får du ut av att följa Stadsbiblioteket i Malmö på Facebook? * Kryssa i de svar som stämmer. Använd gärna
Övrigt-fältet för egna kommentarer.


Jag får reda på nyheter om Malmö Stadsbibliotek



Jag kan snabbt komma i kontakt med biblioteket, med frågor och kommentarer



Jag får tips om kommande evenemang



Jag får bok- och filmtips



Jag trodde att jag skulle få ut mer av att följa Stadsbiblioteket i Malmö på Facebook (Ange vad i
Övrigt-fältet)



Ingenting, men det hade jag inte förväntat mig heller



Vet inte



Övrigt:

Lämna gärna tips och kommentarer på vad du tycker att Stadsbiblioteket i Malmö kan förbättra i användningen
av Facebook. Vad kan de göra för att nå ut bättre till invånarna i Malmö, och för att skapa en bättre kontakt med
de som följer Stadsbiblioteket i Malmö på Facebook? Hur skulle Stadsbiblioteket i Malmö kunna använda sig av
Facebook på ett bättre sätt? Skriv gärna dina förslag på förbättringar.
Tack så mycket för din medverkan!
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