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Sammanfattning 
 

Titel: Employee advocacy på Facebook - En studie ur konsumenternas perspektiv 
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Handledare: Anders Wrenne 
 
Institution: Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
  
Syfte: Den här studien syftar till att öka kunskapen om employee advocacy genom att studera 
forskningsområdet ur konsumenternas perspektiv. 
  
Metod: En enkätundersökning med 203 respondenter. 
  
Slutsatser: Studien visar att konsumenternas vilja att besöka att varumärkes Facebook-sida blir 
mindre vid kännedomen att företaget använder sig av belönad employee advocacy. Resultatet 
gick inte att härleda till konsumenternas ålder. 
 
Abstract 
 

Title: Employee advocacy on Facebook - A study from the consumer perspective 
 
Authors: Ylva Nelson and Ebba Sjöstrand 
  
Supervisor: Anders Wrenne 
  
Department: Department of  industrial economics, Blekinge Institute of Technology 
  
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
  
Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge of employee advocacy by 
studying the field of research from the consumer perspective. 
  
Method: A survey consisting of 203 respondents. 
  
Results: The study shows that consumers' willingness to visit a brand's Facebook page will be 
smaller with the knowledge that the company uses rewarded employee advocacy. The result 
could not be derived from consumer age. 
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1. Inledning 
Studiens inledande kapitel utgörs initialt av en beskrivning om sociala medier och dess 
utveckling, samt medarbetarnas roll i företagens marknadsföringsaktiviteter. Det följs av en 
problemdiskussion där avsaknaden av forskning om employee advocacy ur konsumenternas 
perspektiv behandlas, vilket leder fram till studiens syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 
Fenomenet sociala medier introducerades i början av 2000-talet och har sedan dess kommit att 
innebära en revolutionerande förändring ur många perspektiv (Myers & Hamilton 2014). Under 
årens gång har sociala medier fått en allt högre användningsgrad (Schulze, Schöler & Skiera 
2015) och utvecklats från att endast vara ett nöje för privatpersoner, till att även vara en 
betydelsefull marknadsföringskanal för många företag (Dreher 2014). Idag fungerar sociala 
medier som ett verktyg för företag för att utveckla kundrelationer och främja engagemang hos 
konsumenterna. Många företag investerar i sociala medier för att stärka relationen till både 
nuvarande och potentiella kunder (Calefato, Lanubile & Novielli 2015). En av de mest 
revolutionerande aspekterna med sociala medier är att dess funktioner är öppna och tillgängliga 
för alla (Arnaboldi & Coget 2016). Ett varumärkes rykte i dagens samhälle regleras således inte 
längre av endast företagets kommunikations- och marknadsföringsavdelningar (Dreher 2014). 
Det regleras även av aktörer på sociala medier (Frank 2015) – vilket inkluderar både företagets 
kundkrets och företagets medarbetare. 
  
Ett företags medarbetare är generellt sett inflytelserika representanter av företagets varumärke 
eftersom deras förhållningssätt har en stark påverkan på hur varumärket upplevs av kunderna 
(Dreher 2014). Gummesson (1991) beskriver att alla medarbetare inom en organisation direkt 
eller indirekt influerar kundrelationerna och genomför marknadsföringsaktiviteter, även fast de 
inte uttryckligen arbetar med marknadsföring. I och med det kan samtliga medarbetare i en 
organisation betraktas som deltidsmarknadsförare. Men och Stacks (2013) menar att 
konsumenterna ser på medarbetarnas representering av varumärket som mer tillförlitlig och 
trovärdig än varumärkets officiella marknadsförings- och PR-meddelanden. Medarbetarnas 
påverkan på företagets varumärke och deras roll som deltidsmarknadsförare är därmed idag en 
viktig marknadsföringsaspekt. 
     
Ett begrepp som tar avstamp i just sociala nätverk och medarbetarens roll i marknadsföringen är 
employee advocacy (Men 2014). London (2010) beskriver att advocacy kan definieras som att 
förespråka och stödja någonting i syfte att påverka andras beteenden, beslut och attityder. 
Advocacy inkluderar både avsikten, handlingen och effekterna av att förespråka något. Employee 
advocacy innebär att det är medarbetarna som förespråkar varumärket och företaget som de 
arbetar för (Men 2014). Genom att sprida information från företaget till personer i sin närhet kan 
medarbetarna skapa en god attityd gentemot företaget och påverka eventuella köp av företagets 
produkter.  
 
Employee advocacy kan utföras av medarbetarna både online och offline. Det finns medarbetare 
som på frivillig basis förespråkar företagets varumärke. Dessutom finns det företag som aktivt 
arbetar med employee advocacy via sociala medier och som har utformat särskilda strategier för 
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arbetet. Med hjälp av de här strategierna försöker man motivera medarbetarna till att sprida 
önskad information från företaget till sina privata nätverk (Sprout Social 2016). Det finns företag 
i författarnas direkta närhet som belönar medarbetarna som utför employee advocacy. Belöningen 
sker genom att företaget anordnar tävlingar för personalen och belönar medarbetarnas 
engagemang genom olika priser, bland annat surfplattor. Det förekommer även att företag 
belönar medarbetarna med extra semesterdagar och med möjlighet till interna utbildningar. Att 
företag belönar sina medarbetare för att utföra employee advocacy benämner vi författare härefter 
som belönad employee advocacy. Enligt Men (2014) förstärker och personifierar medarbetarna 
varumärket genom företagets användning av employee advocacy. Även när medarbetarna 
använder reklamprodukter från varumärket privat i form av exempelvis vattenflaskor och 
nyckelband är det en form av employee advocacy. Genom att medarbetarna använder 
produkterna förespråkar man varumärket och bidrar på så vis till att varumärkets synlighet ökar 
(Sprout Social 2016).  
 
Det blir allt vanligare att företag fokuserar på att skapa strategier för att få ut så stor utdelning 
som möjligt av employee advocacy. Idag finns flera verktyg som underlättar 
informationsspridningen för medarbetarna. Företagen kan med hjälp av verktygen få ut önskat 
material direkt till medarbetarnas e-postprogram och med direktlänkar göra materialet lätt att dela 
på sociala nätverk. Ett av alla de verktyg som underlättar arbetet med employee advocacy är 
programmet Bambu från företaget Sprout Social. Programmet gör det också möjligt för företagen 
att se vilka medarbetare som har gjort flest antal delningar på sina privata sociala nätverk och hur 
många som har sett delningarna. Därtill visar det hur många försäljningar och hur mycket trafik 
till en specifik webbsida som har genererats till följd av delningarna. Programmet gör det också 
möjligt för medarbetarna att se hur de ligger till i antalet delningar jämfört med kollegorna 
(Sprout Social 2016).  
 
Ett viktigt mål med att använda employee advocacy är att öka konsumenternas medvetenhet om 
varumärket. Att öka medvetenheten om varumärket hos konsumenterna är enligt Ambler, 
Bhattacharya, Edell och Keller (2002) en fundamental byggsten för den slutgiltiga lönsamheten. 
Därtill menar Dennis, Merrilees, Jayawardhena och Tiu Wright (2009) att konsumenternas 
beteenden och intentioner online har en stor påverkan på vilka faktiska köp de sedan gör. I och 
med det är det viktigt att kunna generera trafik till sin hemsida eller Facebook-sida. Genom att 
dra nytta av medarbetarnas nätverk får informationen en stor potentiell räckvidd. Frank (2015) 
beskriver att i jämförelse med hur många personer varumärkets officiella kanaler når ut till, når 
medarbetarna inom företaget i genomsnitt ut till tio gånger fler personer. Sociala medier är därför 
en ultimat plattform för genomförandet av employee advocacy, eftersom de sociala medierna på 
ett enkelt sätt ger medarbetarna möjlighet att dela information till sina privata nätverk. Ytterligare 
en betydelsefull aspekt med employee advocacy är att studier visar på att människor litar på 
rekommendationer från personer de känner i mycket högre grad än på information som kommer 
direkt från varumärket ifråga.  

1.2 Problemdiskussion 
Att employee advocacy idag är en marknadsföringsaspekt av stor betydelse (Frank 2015, Men 
2014) går inte att förbise. Det finns emellertid i nuläget ont om forskning om employee advocacy. 
Majoriteten av den forskning som finns om employee advocacy idag behandlar området ur 
medarbetarens perspektiv (se t.ex. Yeh 2014, Frank 2015). Det är svårt att finna studier om 
employee advocacy ur konsumentens perspektiv. I en studie av Harker (2004) har dock 
konsumenternas syn på deltidsmarknadsförare, som är ett gränsområde till employee advocacy, 
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studerats. Studien visade på betydelsefulla resultat inom området som kan vara av intresse för 
exempelvis marknadsföringsansvariga. Resultaten var bland annat att konsumenterna värdesätter 
tydlig kommunikation och en förmåga hos deltidsmarknadsföraren att bygga upp relationer. Det 
ger en tydlig indikation på att även en studie om employee advocacy ur konsumenternas 
perspektiv kan generera värdefull kunskap för företags marknadsföringsavdelningar. 

En stor del av kraftfullheten i employee advocacy är att det genererar ett starkt förtroende för 
informationen hos konsumenterna (Frank 2015). Som tidigare nämnt kan employee advocacy 
antingen utföras på frivillig basis eller på uppmaning av företaget med löfte om belöning. Det 
saknas dock forskning kring hur konsumenternas förtroende för marknadsföringen kan påverkas 
av kännedomen om att medarbetaren blir belönade för att utföra employee advocacy. Frågan är 
om konsumenternas förtroende för medarbetarna kan rubbas av kännedomen att de blir belönade. 
Vad gäller förtroendet för reklam har nämligen Wei, Fischer och Main (2008) gjort en studie där 
man studerade hur kunderna såg på de varumärken som använder sig utav så kallad dold 
marknadsföring. De fann delvis stöd för att kundernas syn på varumärken förändras negativt om 
de får kännedom om att det förekommer dold marknadsföring. Det vore därför intressant att se 
vad resultatet blir vad gäller förtroendet för employee advocacy om det av konsumenterna 
upplevs som dold marknadsföring. Frågan är hur konsumenterna egentligen påverkas i sitt 
agerande när informationsspridningen går från att uppfattas som genuin, till att medarbetarna i 
själva verket är uppmanade att sprida informationen och snarare gör det för egen vinnings skull. 
Att utveckla kunskapen om employee advocacy ur konsumentens perspektiv är därmed inte 
endast intressant för företagen, utan ökar också kunskapen vad gäller konsumentbeteenden ur en 
vetenskaplig synvinkel.  
 
Vad gäller konsumentbeteenden visar tidigare forskning på att de kan skilja sig åt mellan olika 
åldersgrupper. Olika åldersgrupper av konsumenter kan nämligen ha skilda livsstilar, 
förväntningar, värderingar och erfarenheter. De här skillnaderna influerar alla deras beteenden 
(Williams och Page 2011). Åldersgruppernas olikheter är därmed en viktig del av 
konsumentbeteenden och därmed även någonting som man bör ta hänsyn till vid forskning om 
employee advocacy. Tidigare forskning visar exempelvis att äldre personer har mindre förtroende 
för reklam än yngre personer (Nielsen 2015). Eftersom förtroendet är en så fundamental del av 
employee advocacy är det av stor vikt att fråga sig om så även är fallet vid förekomsten av 
belönad employee advocacy. Det har även visat sig att yngre personer är mer aktiva på sociala 
medier (Hyllegard, Ogle, Yan & Reitz 2013), vilket också skulle kunna tänkas påverka deras 
mottagande av employee advocacy. Åldersgruppers olika karaktärsdrag kräver i allmänhet 
speciella marknadsföringsstrategier för att man ska kunna bemöta deras specifika beteenden och 
egenskaper (Williams & Page 2011). Det är därmed viktigt att bidra till vetenskapen om 
konsumentbeteenden genom att undersöka om åldern även påverkar mottagandet av employee 
advocacy.  
 
Som tidigare nämnts är sociala nätverk en ultimat plattform för employee advocacy (Frank 2015). 
Av de sociala nätverken är Facebook enligt studien Svenskarna och Internet det mest använda i 
Sverige idag (Findahl & Davidsson 2015). Tidigare forskning av Hayes, van Stolk-Cooke och 
Muench (2015) om användningen av Facebook har visat på att det finns stora skillnader mellan 
olika åldersgrupper. Användningen av Facebook har enligt Findahl och Davidsson (2015) ökat 
det senaste året, en ökning som till stor del beror på att det blir allt vanligare att äldre personer 
använder sig av Facebook. Ett brett åldersspann är därmed aktivt på Facebook, vilket ger 
ytterligare en indikation till att konsumenternas ålder även bör vara en faktor av intresse vid 
studier om employee advocacy på Facebook. 
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Utifrån ovanstående problemdiskussion kan vi konstatera att employee advocacy är ett ämne som 
har stor betydelse men att den viktiga forskningsaspekten avseende konsumentens perspektiv 
saknas inom området. Eftersom konsumenterna är de huvudsakliga mottagarna av employee 
advocacy, är avsaknaden av forskningsaspekten problematisk och utgör en kunskapslucka som är 
av stor vikt att fylla. Forskningen ovan visar även på att det kan ha stor betydelse huruvida 
reklamen framförs som synlig eller dold (Wei, Fischer & Main 2008). Det här innebär att 
kännedomen om belönad employee advocacy skulle kunna påverka konsumenternas beteenden. 
Vi kan därtill konstatera att konsumenternas ålder kan ha en stor påverkan på hur de använder 
och beter sig på sociala medier (Hayes, van Stolk-Cooke & Muench 2015, Findahl & Davidsson 
2015, Palazon, Sicilia & Lopez 2015), samt deras förtroende för reklam (Nielsen 2015). Det kan 
med stor sannolikhet vara så att konsumenternas ålder även påverkar deras mottagande av 
employee advocacy. Med avstamp i problemområdet och de ovan nämnda faktorerna avser vi att 
med vår studie forska vidare inom området employee advocacy. 

1.3 Syfte 
Den här studien syftar till att öka kunskapen om employee advocacy genom att studera 
forskningsområdet ur konsumenternas perspektiv. 

1.4 Problemformulering 
Utifrån studiens syfte ämnar vi författare att besvara följande frågeställningar: 
● Hur påverkas konsumenternas vilja att besöka ett varumärkes Facebook-sida genom 

kännedomen att företaget använder sig av belönad employee advocacy? 
● Hur kan resultatet härledas till konsumenternas ålder? 
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2. Studiens tillvägagångssätt 
Studiens andra kapitel beskriver hur undersökningen som ligger till grund för studiens empiriska 
resultat har genomförts. Inledningsvis beskrivs valet av metod. Det följs av ett avsnitt där vi 
beskriver urvalet av populationen och tillvägagångssättet för undersökningen. Därefter 
behandlas undersökningens konstruktion och hur analysarbetet av det insamlade materialet har 
genomförts. Till sist beskrivs studiens etiska förhållningssätt. Löpande i texten diskuteras objektiv 
kritik mot valet av metod. 

2.1 Metodval 
För att uppnå studiens syfte genomfördes en enkätundersökning. Enkätformuläret distribuerades 
till undersökningens respondenter via internet. En enkätundersökning innebär att förutbestämda 
frågeformulär besvaras av respondenterna, genom att respondenterna själva fyller i sina svar 
(Bryman & Bell 2005, Trost 2012, Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Om en undersökning 
syftar till att samla in material genom att ställa frågor till det valda urvalet, kan man främst välja 
mellan att genomföra en enkätundersökning eller att göra intervjuer (Bryman & Bell 2005, 
Eriksson och Wiedersheim-Paul 2014). Att genomföra en enkätundersökning som metod för 
studien valdes främst på grund av att det gav oss möjligheten att nå ut till fler respondenter än 
vad en intervjuundersökning skulle ha gjort. 
 
Enkätundersökningar som distribueras via internet innebär en förhållandevis låg tidsåtgång för 
insamling av respondenternas svar samt för bearbetning av svaren (Bryman & Bell 2005, 
Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Då studien genomfördes under en tidsbegränsad period var 
det här en stor fördel vid valet av metod. Ytterligare en fördel med webbenkäter som bidrog till 
att det valdes som metod är att de ofta innebär låga eller inga kostnader (Bryman & Bell 2005, 
Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 
 
Att undersöka ett forskningsområde genom att utföra en enkätundersökning innebär även ett par 
nackdelar. I allmänhet innebär enkätundersökningar som utförs på internet risker i form av låg 
svarsfrekvens och stort bortfall (Bryman & Bell 2005, Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Den 
här nackdelen bemöts i den här studien genom att distribuera enkätformuläret till ett stort antal 
personer. På så sätt nådde vi ett tillräckligt stort antal respondenter. Ytterligare ett hinder med 
enkätundersökningar är att det vanligtvis inte går att ställa frågor som är känsliga eller 
komplicerade i ett enkätformulär (Bryman & Bell 2005, Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 
Eftersom den här studien inte innefattar områden som av oss författare anses vara känsliga är 
avsaknaden av att kunna ställa känsliga frågor inte något hinder. Även vad gäller bristen på 
möjligheten att ställa komplicerade frågor, anser vi författare att vi trots det utvinner det vi avser 
att utvinna av undersökningen. Det bör även påpekas att en enkätundersökning av det här slaget 
undersöker hur respondenterna i fråga säger sig agera och tänka i olika situationer. Det här ska 
skiljas från en metod som undersöker hur respondenterna i realiteten agerar och tänker, vilket är 
någonting som bör observeras när man läser den här studien. 
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2.2 Urval och tillvägagångssätt 
Studien ämnar till att undersöka hur konsumenternas vilja att besöka ett varumärkes Facebook-
sida påverkas genom kännedomen att företaget använder sig av employee advocacy. Den avser 
även undersöka hur resultatet kan härledas till konsumenternas ålder. Populationen för 
undersökningen består därmed av personer i alla åldrar som använder sig av Facebook. För att 
genomföra undersökningen delade vi in populationen i två olika åldersgrupper enligt följande: 
 - Yngre: personer som är 35 år eller yngre 

- Äldre: personer som är 36 år eller äldre
 
Valet av att dela in respondenterna i de här åldersgrupperna gjordes med utgångspunkt i studiens 
teoretiska ramverk. Det skapade möjligheten att analysera materialet utifrån Prenskys (2001) 
teori om digital natives och digital immigrants. Enligt honom finns det en fundamental skillnad 
mellan de två åldersgrupperna på grund av deras olika tekniska vanor. Däremot menar Wang, 
Myers och Sundaram (2013) att det inte finns någon enighet vad gäller åldersindelningen mellan 
digital natives och digital immigrants. Autry Jr och Berge (2011) menar dock att det går att göra 
en avgränsning mellan de två grupperna genom att använda sig av en generationsindelning. De 
menar att generationerna som är födda innan generation Y är digital immigrants och att 
generation Y och de som är födda senare är digital natives. Det här gjorde det möjligt att 
analysera det insamlade materialet med grund i generationsforskning utifrån Johnson och 
Johnsons (2010) ålderskategorisering av generationerna. 
 
Enkätformuläret utformades i Google Forms och en länk till enkäten distribuerades sedan till 
potentiella respondenter. För att nå ut till respondenterna publicerades en länk till enkäten i 
Facebook-gruppen Marknadsföring är tillåtet!!. Länken skickades även ut via direktmeddelande 
till de studenter och anställda vid Blekinge Tekniska Högskola som vid tillfället var online på 
läroplattformen It’s learning. Utöver det distribuerades enkäten även till författarnas privata 
sociala nätverk. Den här distributionsmetoden innebär att studien innefattar ett icke slumpmässigt 
urval av populationen, närmare bestämt ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2005, Trost 
2012). Att genomföra enkätundersökningen i ett slumpmässigt urval av populationen skulle leda 
till mer statistiskt försvarbara resultat. Studiens resultat ska därmed studeras med det här i åtanke. 
 
Enkätformuläret var öppet för svar under cirka tre dygn. Under den tiden erhölls svar från 203 
respondenter. Antalet respondenter som omfattas av studien påverkar studiens tillförlitlighet. Ett 
stort urval är alltid eftersträvansvärt eftersom ett större antal respondenter innebär att 
sannolikheten att de återspeglar populationen på ett tillförlitligt sätt blir större (Bryman & Bell 
2005, Trost 2012). Ett större antal respondenter i den här studien skulle alltså kunna leda till ett 
mer tillförlitligt resultat men var på grund av tidsbegränsningarna inte möjligt. Antalet 
respondenter som den här studien omfattas av anses dock av författarna utgöra ett tillräckligt stort 
antal för att tillföra forskningsområdet.   
 
Det är även av vikt att diskutera tillvägagångssättets och urvalets reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet innebär att en undersökning är tillförlitlig och inte innefattar några slumpmässiga 
moment (Bryman & Bell 2005, Trost 2012). Därtill innebär reliabilitet att en likadan 
undersökning vid en ny tidpunkt skulle generera samma resultat som den ursprungliga 
undersökningen. Den här studien uppfyller reliabilitetskriteriet i det avseende att enkätformuläret 
är likadant utformat för samtliga respondenter och på så sätt inte är slumpmässig till sin karaktär. 
Det går dock inte att utesluta att en likadan undersökning vid en ny tidpunkt skulle kunna 
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generera resultat som till viss del skiljer sig åt från den här studiens resultat. Anledningen till det 
är att människors subjektiva upplevelser och åsikter studeras och att de kan ändras till följd av 
olika bakomliggande orsaker. Validitet innebär att mätinstrumentet och de frågeställningar som 
används i undersökningen ska mäta det som de är ämnade att mäta (Bryman & Bell 2005, Trost 
2012). Det här kriteriet uppfylls genom att metoden för undersökningen har valts med omsorg 
samt att enkätformulärets frågeställningar är noggrant utformade. 

2.3 Enkätformulärets konstruktion 
Enkätformuläret konstruerades utifrån studiens syfte, det teoretiska ramverket samt de hypoteser 
som utformats för studien. Eftersom ett enkätformulär fylls i av respondenterna själva är det 
viktigt att frågorna är väl utformade. Det finns nämligen inte någon möjlighet att ändra eller 
förtydliga frågeställningarna när de väl har distribuerats till respondenterna (Bryman & Bell 
2005, Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Med det i åtanke genomfördes en testundersökning 
innan enkäten distribuerades till respondenterna. Det gjordes för att undanröja risken till 
missförstånd och felaktiga tolkningar av frågeformuleringarna. Enligt Bryman och Bell (2005) 
ska man försöka testa enkäten på en liten grupp som är jämförbar med studiens urval. 
Testundersökningen innebar att en grupp på fyra stycken personer i författarnas närhet fick svara 
på enkäten och sedan lämna sina åsikter om enkätformuläret. Gruppen bestod av två personer ur 
varje åldersgrupp som alla använder Facebook regelbundet. Enkäten omarbetades något till följd 
av responsen som genererades av testundersökningen. Enkätformulärets slutgiltiga utformning 
återfinns i sin helhet i bilaga ett.  
  
Enkätformuläret som skickades ut till respondenterna inleddes med en fråga om vilket år 
respondenten är född. Anledningen till att respondenterna fick fylla i vilket år de var födda var att 
en sådan fråga ofta innebär en mindre risk för missförstånd än om man ber respondenterna fylla i 
sin ålder. Om man ber respondenterna fylla i sin ålder kan nämligen personer som snart ska fylla 
år bli osäkra på vad de ska svara och osäkerhet hos respondenterna bör man undvika i så stor mån 
som möjligt (Trost 2012). Frågeställningen om födelseåret användes för att kunna undersöka 
resultatet med hänsyn till de olika åldersgrupperna. Den inledande frågeställningen följdes av 
frågor gällande respondenternas Facebook-vanor samt frågor hänförliga till employee advocacy. 
  
Enkätformuläret bestod främst av slutna frågor med förutbestämda svarsalternativ, med undantag 
för ett par frågor med öppna svarsalternativ. Valet av att främst använda slutna frågor gjordes på 
grund av att öppna frågor enligt Trost (2012) kan bli både svårhanterliga och svårtolkade. 
Dessutom är det vanligt att respondenterna hoppar över att svara på just öppna frågor, främst 
eftersom det blir mer besvärligt för dem att svara än vid slutna frågor med svarsalternativ 
(Bryman & Bell 2005, Trost 2012). Att vi ändå valde att ha ett par öppna frågor beror på att vi 
ville ge respondenterna möjlighet till att uttrycka sina tankar i egna ord och förklara sina val.  

2.4 Analysmetod 
När tiden för enkätundersökningen hade passerat hämtades samtliga svar ner från Google Forms 
till ett Excel-dokument. I Excel kodades sedan svaren från de slutna frågorna. Kodningen 
återfinns i sin helhet i bilaga två. Frågorna med öppna svarsalternativ kodades inte på grund av att 
de analyserades var för sig. De kodade svaren fördes sedan in i det statistiska datorprogrammet 
SPSS. Med hjälp av SPSS togs frekvenstabeller fram över resultatet. Med grund i 
frekvenstabellerna skapades sedan diagram i Excel.  
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Majoriteten av datan från undersökningen är på ordinalskala. Ordinalskala innebär att 
variabelvärdena går att rangordna men att det inte går att urskilja hur stor distansen är mellan de 
olika värdena (Bryman & Bell 2005, Körner & Wahlgren 2012). Enligt Körner och Wahlgren 
(2014) bör data som är på ordinalskalenivå analyseras med hjälp av icke-parametriska metoder. 
Med grund i det användes det icke-parametriska testet Mann-Whitney U. Mann-Whitney U är ett 
test som används för att analysera två oberoende stickprov (Körner & Wahlgren 2014). Även 
Mann-Whitney U-testen genomfördes i SPSS och med hjälp av dem testades ett antal hypoteser. 
För att testa hypoteserna valdes en statistisk signifikansnivå med ett p-värde på 5 %, vilket är det 
vanligaste p-värdet. Det används så länge det inte finns tydliga argument för att välja ett annat p-
värde (Bryman & Bell 2005, Körner & Wahlgren 2014). Att resultatet är statistiskt signifikant 
innebär att risken att det skulle vara felaktigt jämfört med populationen bara är 5 % (Bryman & 
Bell 2005). När p-värdet understiger 5 % förkastas därmed nollhypotesen (Bryman & Bell 2005, 
Körner & Wahlgren 2014). De resultat som utvanns presenteras i studiens empiriska avsnitt och 
analyseras sedan med grund i det teoretiska ramverket. 
 
Att studera ett fenomen med åldern som utgångspunkt och som förklarande faktor bör göras med 
stor försiktighet. I och med att det finns andra faktorer än ålder som spelar in kan resultatet inte 
alltid förklaras av åldersaspekten. I studien hanteras det genom att med stor aktsamhet undvika ett 
övergeneraliserande förhållningssätt till variabeln ålder. Bolton et al. (2013) beskriver att det är 
viktigt att undvika att övergeneralisera skillnader och likheter inom olika generationer och 
åldersgrupper. Med grund i det är förhållningssättet i den här studien att undersöka hur resultatet 
kan hänföras till åldern, istället för att sträva efter att till fullo förklara resultatet med hjälp av 
åldern.  
 
Det bör även nämnas att då respondenterna har fått fylla in sin ålder själva kan det därmed inte 
säkerställas att den ålder de har fyllt i är korrekt. Eftersom åldern är en fundamental del av 
studien är det här viktigt att belysa. Om respondenterna uppger korrekt information eller inte är 
dock ett problem som man ställs inför vid alla typer av undersökningar. Respondenterna antas i 
den här studien ha lämnat korrekt information, men det bör observeras att studien har det här 
förbehållet. 

2.5 Etiskt förhållningssätt 
Eftersom respondenternas identitet inte är av betydelse för forskningsresultatet i den här studien 
valde vi att anonymisera samtliga deltagare som medverkade i enkätundersökningen. 
Anonymisering innebär att det inte går att finna något samband mellan en individs identitet och 
de uppgifter individen har lämnat i det insamlade materialet (Bryman & Bell 2005, Gustavsson, 
Hermerén & Pettersson 2011). Anonymisering av respondenterna var möjlig då det i 
enkätformuläret inte efterfrågades någon personlig information.  
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3. Sociala medier och employee advocacy 
I det tredje kapitlet beskriver vi vad sociala medier och Facebook är samt förklarar hur 
användningen av Facebook ser ut. Vi ger också en beskrivning av begreppet employee advocacy. 
Kapitlet är till för att ge läsaren en grundläggande förståelse för centrala begrepp som tillämpas 
i studien. 

3.1 Sociala medier 
Sociala medier har beskrivits som en utveckling av internet och benämns ibland som web 2.0 
(Mitu & Vega 2014). Sociala medier kan beskrivas som applikationer på webben som gör att 
användare kan skapa och utbyta information via internet (Arnaboldi & Coget 2016). De gör det 
möjligt att kommunicera med varandra snabbt och enkelt oavsett var i världen man befinner sig 
(Mitu & Vega 2014). De sociala medierna utgörs av bl.a. bloggar, forum, microbloggar och 
sociala nätverk (Osatuyi 2013). 

3.2 Facebook 

3.2.1 Allmänt om Facebook 
Facebook gör det möjligt för användarna att skapa ett eget socialt nätverk. Genom att skapa en 
profil möjliggör man utbyte av information med de personer man har valt att lägga till som 
vänner. Facebook gör att man kan hålla kontakten med sina vänner genom att skicka 
direktmeddelanden till dem, dela foton, video och följa vännernas dagliga statusuppdateringar 
(Pempek, Yermolayeva & Calvert 2009, Arnaboldi & Coget 2016). Facebook gör det också lätt 
att möta andra människor som delar liknande intressen (Mitu & Vega 2014). Man kan också följa 
de varumärken som har valt att skapa egna Facebook-sidor. På varumärkessidorna kan företagen 
marknadsföra sitt varumärke och dela med sig av erbjudanden till konsumenterna (Osatuyi 2013).  
 
Som användare på Facebook kan man visa sin åsikt genom att gilla inlägg och information från 
både varumärken och vänner. På så sätt får vännerna upp information om att deras Facebook-vän 
har gillat ett inlägg eller ett varumärkes sida, vilket gör att varumärkets information får spridning 
(Wallace, Buil & de Chernatony 2012 i Kabadayi & Price 2014). För att gilla ett varumärkes sida 
och på så sätt följa varumärket och dess information behöver man aktivt trycka på en gilla-knapp. 
Då får man upp information från varumärket så fort ny information publiceras. Att ha många 
följare på Facebook har enligt Pelletier och Blakeney Horky (2015) förknippats med framgång. 
Genom att marknadsföra sig i bloggar och på hemsidor kan varumärken öka antalet följare. Ett 
vanligt sätt är också att ta hjälp av appar i mobiltelefonerna men även via direktlänkar på 
varumärkens hemsidor.  
 
Man kan också visa sina åsikter på Facebook genom att lämna kommentarer direkt på 
varumärkets Facebook-sida. Det kan vara en kommentar till den information som varumärket 
själv har delgett eller ett svar på en kommentar från en annan konsument. Kommentarerna blir då 
synliga för alla som besöker sidan samt för användarens vänner (Wallace, Buil & de Chernatony 
2012 i Kabadayi & Price 2014). På Facebook har man även möjlighet att dela med sig av material 
som man tycker är intressant. Det kan vara en statusuppdatering från en vän, ett foto, en video 
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eller information från de varumärken man följer. Man kan då välja att dela med sig av den 
informationen och på så sätt synliggöra den för sina egna Facebook-vänner. Det gör man genom 
att aktivt trycka på en knapp för att dela informationen och därefter väljer man vilka man vill ska 
kunna se den. Det kan exempelvis vara enbart de egna vännerna. Foton och statusuppdateringar 
kan bara delas till de personer som den som publicerade inlägget har valt. Länkar däremot kan få 
en större spridning då den som i sin tur delar har möjlighet att ändra vilka personer länken ska 
vara synlig för (Facebook 2016). 

3.2.2 Facebook i Sverige 

70 % av de svenska internetanvändarna använder Facebook. Facebook har tappat antal unga 
användare men har istället fått en ökning bland den äldre generationen vilket gör att den totala 
siffran ökat från 68 % under 2014 (Findahl & Davidsson 2015). Om man ser till de svenska 
företagen så var det förra året 51 % av dem som hade en profil på sociala medier, vilket är en 
ökning jämfört med år 2013 då antalet var 43 %. Företagen använder sociala medier som 
exempelvis Facebook främst för att marknadsföra produkter och för att utveckla sin image (SCB 
2015). 

3.3 Employee advocacy på sociala medier 
Word-of-mouth (WOM), på svenska även kallat mun-till-mun, är ett begrepp inom 
marknadsföring som beskriver fenomenet då en kund berättar för personer i sin omgivning om 
sin köpupplevelse (Kotler 2008). Upplevelsen kan omfatta både produkten, servicen och 
varumärket och kan vara både positiv och negativ (Buttle 1998). Advocacy är en form av word-
of-mouth men syftar enbart till att sprida en positiv upplevelse (Walz & Celuch 2010). Det 
innebär att man är en förespråkare för ett varumärke (Dreher 2014). Förespråkaren kan utgöras av 
en kund och benämns då consumer advocacy (Urban 2005). Det kan även utgöras av företagets 
egna medarbetare och kallas då employee advocacy. Som medarbetare har man bra insikt i 
företaget och ger därför ett trovärdigt intryck utåt sett (Agresta, Bough & Miletsky 2010). Enligt 
Men och Stacks (2013) ser konsumenterna på medarbetarnas representering av företagets 
varumärke som mer tillförlitlig och trovärdig än officiella marknadsförings- och PR-
meddelanden. Tillförlitligheten är högre till människor som vi kan likställa oss med och är det 
dessutom personer vi känner ökar tillförlitligheten ytterligare (Agresta, Bough & Miletsky 2010).  
 
Medarbetarna har en viktig roll när det gäller att representera sitt företags varumärke på sociala 
medier. När medarbetarna delar med sig av företagens information till sina nätverk ökar det 
synligheten för företagets varumärke och gör att informationen når ut till många värdefulla 
mottagare. På så vis kan de skapa många relationer som är av stor vikt för företaget. 
Medarbetarnas användning av sociala medier är dock förenat med vissa risker för företaget 
(Dreher 2014). Grunig (2009) menar att företagen inte längre har full kontroll över all den 
information som sprids i den digitala världen. Det bidrar till att mycket information om företaget 
blir tillgängligt online. De sociala medierna bidrar även till att sanningen är mer lättillgänglig och 
enklare att dela än någonsin tidigare (Frank 2015). Information som sprids via sociala medier 
sprids snabbt och är nästintill omöjligt att radera (Agresta, Bough & Miletsky 2010). Det medför 
att företagen ofta tvingas att ta snabba beslut för att exempelvis bemöta kritik (Wollan, Smith & 
Zhou 2010).  
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Det finns en stor sannolikhet att medarbetarna kommer att delta i diskussioner på sociala medier 
som rör företaget och deras varumärke – vilket kan leda till risker både för den enskilde 
medarbetaren och för företaget (Dreher 2014). Ett annat potentiellt problem med medarbetarnas 
användning av sociala medier är att de kan publicera material som inte är förenligt med den 
varumärkesstrategi och de mål som företaget har satt upp. Därför är det viktigt att företaget sätter 
upp tydliga riktlinjer om vad medarbetarna får och inte får diskutera på sina sociala medier vad 
gäller företaget och deras varumärke (Agresta, Bough & Miletsky 2010). 
 
 
För att få medarbetarna att agera som varumärkets förespråkare krävs det mer än att de bara 
känner tillfredsställelse och lojalitet. Att de har ett stort engagemang och att de känner sig 
motiverade spelar en central roll. Det är också viktigt att tydliggöra för den enskilde 
medarbetaren att han eller hon vinner på att sprida informationen och att målet därmed blir 
tydligt. Det krävs även en mix av ledarskap, lön och karriärmöjligheter. Även företagskulturen 
och arbetsmiljön har visat sig vara viktiga faktorer. För att få bäst resultat måste företaget även 
göra spridningen av informationen så enkel och framförallt så lättillgänglig som möjligt. Det 
finns idag flera verktyg för att underlätta informationsspridningen och där medarbetarna själva 
kan följa sin utveckling (Frank 2015).          
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4. Konsumentbeteenden 
Studiens fjärde kapitel består av det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen av det 
insamlade materialet. Här behandlas teorier om konsumentbeteenden och hur de skiljer sig åt 
mellan olika åldersgrupper. Kapitlet avslutas med kritik om de valda teorierna och slutligen en 
teoretisk syntes. 

4.1 Konsumenternas vilja att besöka ett varumärkes Facebook-sida 
En av de mest kända modellerna för att beskriva de steg som konsumenterna går igenom vid 
köpet av en produkt, är den så kallade AIDA-modellen. AIDA är en förkortning av de engelska 
orden awareness, interest, desire and action som på svenska betyder medvetenhet, intresse, begär 
och handling (Hutter, Hautz, Dennhardt & Füller 2013). Det första A:et sägs ibland istället stå för 
det engelska ordet för uppmärksamhet. Modellen används inom marknadsföring både online och i 
traditionella kanaler så som TV och radio. För att få konsumenterna att köpa en produkt måste 
man som marknadsförare öka kännedomen kring produkten och varumärket. Man behöver även 
väcka ett intresse för produkten hos konsumenterna och framhäva fördelarna med den så att de 
känner att de har ett behov. Det kan i sin tur leda till att konsumenterna köper produkten (Hassan, 
Nadzim & Shiratuddin 2014). 
 
Hutter et al. (2013) menar att medvetenheten om företagen och varumärken ökar genom 
konsumenternas deltagande på varumärkenas Facebook-sidor. När konsumenter är delaktiga på 
en Facebook-sida leder det till att intentionen att köpa företagets produkter samt benägenheten att 
berätta om varumärket för personer i dess närhet ökar. En undersökning gjord av Heller Baird 
och Parasnis (2011) på IBM Institute for Business Value visade att 23 % av de tillfrågade 
använde sociala medier främst för att besöka ett varumärkes sida.  
 
Konsumenternas interagerande med varumärken kan delas in i tre olika grupper utefter om de 
konsumerar, bidrar eller skapar innehåll som är varumärkesrelaterat. De som konsumerar 
innehållet utgörs av personer som läser recensioner om olika produkter samt följer länkar till 
varumärkenas Facebook-sidor. De två andra grupperna har ett större engagemang vad gäller det 
varumärkesrelaterade innehållet. Konsumenter som kan delas in i den gruppen som bidrar till 
innehållet deltar gärna i diskussioner till skillnad från den tidigare nämnda gruppen. Går man 
ytterligare ett steg djupare i interagerandet med varumärket finner man den gruppen av 
konsumenter som gärna själva skapar nytt innehåll. Det kan exempelvis vara egna recensioner 
om varumärkets produkter (Muntinga, Moorman & Smit 2011, Su, Reynolds & Sun 2015). Att 
konsumenterna engagerar sig på ett varumärkes Facebook-sida behöver inte innebära att de är 
trogna kunder hos företaget men däremot att de kan identifiera sig med varumärket (Mitu & Vega 
2014). Forskning har däremot visat att de flesta av varumärkens följare läser den information som 
läggs ut på varumärkets sida. Det är dock färre som aktivt gillar de publicerade inläggen 
(Pelletier & Blakeney Horky 2015). 
         
Det finns flera faktorer som behöver uppfyllas för att konsumenterna ska besöka ett varumärke på 
sociala medier. Det är först och främst viktigt att de känner ett förtroende för varumärket i fråga 
men även att de ser en nytta med att besöka deras sida. Här spelar innehållet en viktig roll (Heller 
Baird & Parasnis 2011). Det ska vara intressant, gärna exklusivt men också underhållande. (Jahn 
& Kunz 2012). En annan viktig del är att de känner att sociala medier är rätt kanal att använda för 
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ändamålet. En av de främsta anledningarna till att konsumenter väljer att besöka varumärken på 
sociala medier är för att få rabatter och för att köpa företagens produkter. Samma undersökning 
visade dock att det var det som företagen själva trodde var den sista anledningen till att 
konsumenterna skulle besöka deras sida (Heller Baird & Parasnis 2011).  
 
Enligt Heller Baird & Parasnis (2011) används sociala nätverk allt mer av konsumenterna för att 
både genom sin familj och vänner men också via andra användare, inhämta information och råd 
om produkter inför ett eventuellt köp. Det är en stor andel av konsumenterna som menar att de 
aldrig engagerar sig i varumärken via just sociala medier, nämligen hela 55 % av de tillfrågade. 
Anledningen till det visade sig främst vara att konsumenterna var oroliga för skräppost och 
integritetsrelaterade aspekter. Utöver det var en vanlig orsak att konsumenten helt enkelt inte var 
intresserad av varumärket i fråga. Majoriteten av de konsumenter som ändå väljer att interagera 
med varumärken på sociala medier värdesätter ärlig och tillförlitlig kommunikation från dem. Det 
här är avgörande för huruvida konsumenterna väljer att interagera med ett varumärke på sociala 
medier. Om ett företags intentioner med kommunikationen upplevs som ärliga eller inte har 
således stor påverkan i avseendet (Heller Baird & Parasnis 2011). Trots att konsumenterna enligt 
Mitu och Vega (2014) spenderar mycket tid på Facebook finns det en viss skepsis till 
varumärkenas Facebook-sidor. De menar att förtroendet är större för varumärkenas egna 
hemsidor. Det här styrks av en studie av Nielsen (2015). Många konsumenter väljer att 
dubbelkolla informationen som publicerats på Facebook-sidan med det som står på varumärkets 
hemsida.  

4.2 Hur Facebook-användare påverkas av sina Facebook-vänner 
Enligt Phua & Ahn (2014) har man en mer positiv inställning till varumärkenas sidor på 
Facebook om man uppskattar Facebook som socialt nätverk och använder det frekvent. Det 
förtroende man får för ett varumärkes sida påverkas också av hur många av ens egna Facebook-
vänner som gillar sidan. Vännernas gilla-markeringar har större inflytande på andra användare än 
vad det totala antalet gilla-markeringar har. Det spelar därför ingen roll om det totala antalet 
gilla-markeringar är lågt (Phua & Ahn 2014). Om det är nära vänner eller ej som gillar sidan har 
visat sig ha störst påverkan på personer som inte är så vana användare av Facebook. För mer 
erfarna användare har det däremot mindre betydelse (Palazon, Sicilia & Lopez 2015).  
 
Det är viktigt att man som marknadsförare försöker nå ut till personer som har många Facebook-
vänner. Är det dessutom personer som har stort inflytande bland sina vänner så hjälper det 
varumärket att sprida ett gott rykte. Att uppmana andra Facebook-användare till delning av 
varumärkets innehåll och på så sätt få varumärket att synas i deras nyhetsflöden är också en 
viktig del i marknadsföringen (Phua & Ahn 2014). Enligt Frank (2015) har medarbetare ett större 
nätverk än företagen i sig. Det leder till att den information om företagets varumärke som de 
anställda delar med sig av får större spridning. Medarbetarna kan bidra till att informationen får 
24 gånger större spridning än om företaget enbart hade använt sig utav sina egna 
marknadsföringskanaler. Att ens Facebook-vänner dessutom till stor del består av personer man 
känner och litar på (Pempek, Yermolayeva & Calvert 2009) är ytterligare en anledning till att 
medarbetarna är ett bra verktyg för att sprida information om företagets varumärke. 
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4.3 Köpt, ägd och förtjänad reklam 
Reklam kan i allmänhet kategoriseras i köpt, ägd eller förtjänad reklam. Köpt reklam kan 
definieras som sådan reklam som företagen själva frambringar. Det här innefattar reklam på 
traditionella medier som TV, radio och tidningar – men även på sociala medier i form av 
exempelvis betalda annonser på Facebook. Ägd reklam är en annan form av reklamaktiviteter 
som också är reklam som företaget själv frambringar. Den ägda reklamen distribueras dock, till 
skillnad från den köpta, på företagens egna kanaler. Exempel på sådan reklam är broschyrer och 
pressmeddelanden. Den kan även vara information och inlägg på företagens officiella hemsidor 
eller på företagens egna sidor på sociala medier, exempelvis Facebook. Förtjänad reklam är till 
skillnad från de andra två typerna av reklam sådan reklam som genereras av andra aktörer än 
företagen själva. Det här kan ske genom exempelvis WOM och olika former av uppdateringar på 
sociala medier. Företagen kan således inte själva generera förtjänad reklam, de kan endast agera 
för att främja den (Stephen & Galak 2012). 
 
Det kan vara en god idé att kombinera köpt, ägd och förtjänad reklam på sociala medier. Köpt 
reklam, i form av exempelvis betalda annonser på Facebook, kan vara gynnsamt att använda för 
att nå specifika målgrupper och därmed generera trafik till varumärkets egen sida på det sociala 
nätverket. Det här kan leda till ett större antal följare samt ett större engagemang på varumärkets 
sida – vilket i sin tur kan främja förtjänad reklam. Att använda köpt reklam på sociala medier på 
det här sättet har visat sig öka potentialen till att konsumenterna sedan anskaffar varumärkets 
produkter eller tjänster (Savar 2013). 
 
Konsumenter har enligt Savar (2013) ofta dålig koll på om den reklamen som de möter är av 
köpt, ägd eller förtjänad karaktär. Han menar att det beror på att konsumenterna snarare 
uppmärksammar sådant som tillför värde till deras liv, oavsett vilken kategori av reklam det 
tillhör. Enligt Nielsens (2015) studie visade det sig dock att människor i allmänhet litar mer på 
förtjänad reklam än köpt reklam. I samma studie framgår att mindre än hälften av de tillfrågade, 
närmare bestämt 46 %, uppgav att de har ett förtroende för köpt reklam via sociala nätverk. Frank 
(2015) menar att det bara är 15 % av konsumenterna som litar på information som kommer från 
varumärken, det vill säga köpt och ägd reklam. Studien visade även att det är hela 84 % som litar 
på informationen från människor dem känner, det vill säga förtjänad reklam. Samma resultat 
visade Nielsens (2015) undersökning. Konsumenter är således ofta omedvetna om vilken typ av 
reklam de möter (Savar 2013) men när de väl blir medvetna litar de mer på förtjänad reklam än 
på ägd och köpt (Frank 2015, Nielsen 2015). 

4.4 Konsumentbeteenden i olika åldersgrupper 
Konsumenternas ålder påverkar enligt Williams och Page (2011) deras beteenden, förväntningar 
och erfarenheter. Både vad gäller nyttjandet av teknik (Prensky 2001), användningen av sociala 
medier (Findahl & Davidsson 2015) och förhållningssättet till reklam (Nielsen 2015) finns det i 
allmänhet olikheter mellan yngre och äldre personer. Det här presenteras i följande avsnitt. 
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4.4.1 Teknikvanor och sociala medier 
Den revolutionerande ankomsten av den digitala tekniken har enligt Prensky (2001) kommit att 
innebära en betydelsefull uppdelning i två olika åldersgrupper. Han menar att det finns en 
fundamental skillnad mellan de personer som vuxit upp med den digitala teknologin och de 
personer som har fått ta sig an den först i vuxen ålder. Med det som utgångspunkt skiljer Prensky 
(2001) mellan digital natives och digital immigrants, vilket kan översatt till digitala infödingar 
och digitala immigranter. Digital natives kan definieras som de personer som har vuxit upp med 
den digitala teknologin och som därmed är teknikkunniga till sin natur. Digital immigrants kan 
definieras som de som har lärt sig att använda datorer och dylikt i sitt vuxna liv och som därmed 
vanligtvis brukar antas ha vissa svårigheter med den digitala teknologin. Prensky (2001) menar 
att även fast digital immigrants försöker och i många fall lyckas anpassa sig till den digitala 
omgivningen så kommer de aldrig att ha samma försprång som digital natives har i den digitala 
världen.  
 
Wang, Myers och Sundaram (2013) beskriver att det inte råder någon konsensus vad gäller vart 
åldersgränsen går mellan digital natives och digital immigrants. Autry Jr och Berge (2011) menar 
dock att det går att göra en avgränsning mellan de två grupperna genom att använda sig av en 
generationsindelning. De menar att generationerna som är födda innan generation Y är digital 
immigrants. Generation Y och de som är födda senare är digital natives. Generation Y är enligt 
Johnson och Johnson (2010) de som är födda år 1981-1995, det vill säga de som när den här 
studien skrivs är 21-35 år. Det här innebär att personer som idag är 35 år eller yngre kan ses som 
digital natives, medan de som är 36 år eller äldre är digital immigrants. Att dela in 
konsumenterna i de här två åldersgrupperna är även den åldersindelning som appliceras på den 
här studien. 
 
Hur pass vana konsumenterna är vid att använda digital teknologi har enligt Hayes, van Stolk-
Cooke och Muench (2015) stor betydelse för hur de uppträder på sociala medier. De menar att 
mindre vana användare av digital teknik också lägger mindre vikt vid sina sociala medier. I 
studien Svenskarna och Internet år 2015 visade det sig att yngre personer spenderar mest tid på 
de sociala nätverken. Användningen av de sociala nätverken visade sig avta successivt med 
åldern (Findahl & Davidsson 2015). Många yngre personer ser det som en självklarhet att 
ständigt vara närvarande på sociala medier för att kunna kommunicera med andra (Erragcha & 
Romdhane 2014). Yngre personer använder främst sociala medier och andra interaktiva medier 
för att interagera med andra (Bolton et al. 2013) men även för att bli underhållna, söka 
information och för att hitta erbjudanden (Moore 2012). Det är även de yngre som är mest aktiva 
med att uppdatera sina sociala nätverk. Det visade sig dessutom att yngre personer använder sig 
av flera sociala nätverk medan det i de högre åldrarna är vanligare att man endast använder ett 
socialt nätverk och då vanligtvis Facebook (Findahl & Davidsson 2015). 
     
Användningen av Facebook är som störst hos ungdomar och unga vuxna och minskar sedan ju 
äldre personerna blir. Det här kan till viss del bero på att det i de äldsta åldersgrupperna är färre 
personer som använder sig av internet (Findahl & Davidsson 2015). Även i en studie av Ozimek 
och Bierhoff (2016) framgick att användningsgraden av Facebook minskade med åldern. 
Ytterligare en studie inom området visade på att äldre människor inte bara spenderade mindre tid 
än yngre på Facebook utan även hade färre Facebook-vänner och använder färre funktioner på 
Facebook. De äldre visade sig dessutom interagera direkt med enskilda Facebook-användare mer 
än yngre personer gör (McAndrew & Jeong 2012). 
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Många yngre personer tenderar att gilla inlägg på Facebook i större omfattning än äldre personer 
gör. Det kan bero på att yngre har en strävan efter att bli underhållna på internet, vilket kan 
tänkas uppfyllas av att gilla inlägg på Facebook. Vad gäller äldre personer tenderar en stor del av 
dem att endast gilla varumärkens inlägg på Facebook om de upplever att varumärkets Facebook-
sida är användarvänlig. Om de upplever en användbarhet och nytta med varumärkets Facebook-
sida har också en stor påverkan på huruvida de väljer att gilla varumärkets inlägg (Hyllegard et 
al. 2013). 
 
Det här visar således på att yngre personer använder internet och Facebook mer än äldre personer 
(Findahl & Davidsson 2015) och har också generellt sett fler Facebook-vänner (McAndrew & 
Jeong 2012). Teorin som presenterades i tidigare avsnitt visar därtill på att om man använder 
Facebook oftare så har man också en mer positiv inställning till varumärkens sidor. Den visade 
även att ju fler av Facebook-vännerna som gillar en sådan sida desto större tillförlitlighet får man 
för den (Phua & Ahn 2014). Att yngre personer är mer aktiva på Facebook och har fler 
Facebook-vänner tyder därmed på att de yngre har en mer positiv inställning och större 
tillförlitlighet till varumärkens sidor. Den positiva inställningen och tillförlitligheten indikerar 
således att yngre även kan ha en större benägenhet än äldre att följa delningar som utförs via 
employee advocacy. Det gäller både med och utan konsumentens kännedom att belöning till 
medarbetaren förekommer. Resonemanget leder till studiens första och andra hypotes: 
 
H1: Yngre konsumenter är mer benägna än äldre att följa en delning till ett varumärkes 
Facebook--sida till följd av employee advocacy.  
 
H2: Yngre konsumenter är mer benägna än äldre att följa en delning till ett varumärkes 
Facebook-sida till följd av kännedomen om belönad employee advocacy. 

4.4.2 Relationen till reklam 
Enligt Nielsens (2015) rapport litar samtliga åldersgrupper på rekommendationer från personer de 
känner i mycket högre grad än alla övriga former av reklam. Samma studie visar dock på att 
yngre personer i allmänhet har större förtroende än äldre till reklam online och i mobila format. 
Även vad gäller reklam på sociala medier visar det sig vara de yngre som litar mest på reklamen. 
Äldre personer har ett mindre förtroende än yngre för all form av reklam (Nielsen 2015).  
 
Vid försäljning till äldre personer kan det vara av stor vikt att ta hänsyn till deras etiska 
uppfattningar. Många äldre personer är inte lika uppmärksamma som de yngre vad gäller att 
upptäcka oetiska försäljningssituationer. Dock visade studien även på att när de äldre väl har 
upptäckt den oetiska aspekten, har de flesta precis samma förmåga som yngre personer att 
bedöma och förhålla sig till situationen (Ramsey, Marshall, Johnston & Deeter-Schmelz 2007). 
Det har därtill visat sig att det är lätt hänt att marknadsföringsinsatser irriterar många yngre 
personer istället för att tilltala dem. Vid marknadsföring till dem är det således viktigt att 
tillmötesgå deras krav och använda effektiv teknik med raka och tydliga budskap (Moore 2012). 
Många yngre personer brukar ofta ses som svåråtkomliga i jämförelse med äldre personer. Det 
här kan bero på att de har vuxit upp i en teknikdominerande tid som har gett dem möjlighet till 
omedelbar tillfredsställelse och som har inneburit en överexponering av information (Bolton et al. 
2013). 
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Att yngre personer uppskattar raka och tydliga budskap vad gäller marknadsföring och lätt blir 
irriterade av marknadsföringsinsatser (Moore 2012) tyder på att yngre personer tenderar att vara 
mer känsliga än äldre för sättet som reklamen framförs på. Den här känsligheten kan även tänkas 
påverka deras förtroende för varumärken vid belönad employee advocacy. Det indikerar att om 
avsikten bakom de delningar som utförs via employee advocacy inte upplevs som rak och tydlig 
av de yngre konsumenterna, skulle deras förtroende kunna förändras i en negativ riktning. För att 
konsumenterna, genom delningen, ska besöka ett företags Facebook-sida krävs det att de känner 
ett förtroende för varumärket. Det är därför viktigt att företagets intentioner med 
kommunikationen uppfattas som ärliga av konsumenterna (Heller Baird & Parasnis 2011). 
Förtroendet för varumärket påverkas till stor del av hur företagets kommunikation uppfattas och 
de yngre är känsligare i sin uppfattning av kommunikationen än de äldre. Det här mynnar ut i 
följande två hypoteser: 
 
H3: Yngre konsumenters förtroende för varumärken påverkas mer än äldre konsumenters 
förtroende av kännedomen om belönad employee advocacy. 
 
H4: Yngre konsumenters förtroende för varumärken påverkas mer negativt än äldre 
konsumenters förtroende av kännedomen om belönad employee advocacy.  

4.5 Teorikritik 

Teorier utgörs i allmänhet av generaliseringar av verkligheten (Rienecker & Stray Jørgensen 
2014). Det innebär att alla teorier, även de som omfattas av den här studiens teoretiska 
referensram, bör hanteras med ett kritiskt förhållningssätt. All forskning i den här studien 
betraktas således ur ett kritiskt perspektiv och appliceras på resultatet med stor försiktighet. 
Studiens teoretiska ramverk utgörs till största delen av vetenskapliga artiklar och teorier. Därtill 
används även rapporter från Nielsen, IBM och Internetstiftelsen i Sverige. Informationen i de här 
källorna kompletteras i så stor mån som möjligt med information från andra källor.  
 
Det finns flera modeller som beskriver de steg som konsumenterna går igenom vid köpet av en 
produkt. AIDA-modellen är en av dem. AIDA-modellen har genom åren utvecklats i flera steg 
och på senare tid har ett S tillkommit och bildat AIDAS-modellen. S:et står för satisfaction vilket 
på svenska betyder tillfredsställelse (Barry & Howard 1990 i Wijaya 2012). En annan modell är 
den så kallade Hierarchy of effects-modellen som 1961 utvecklades av Lavidge och Steiner. Den 
består av de olika stegen: awareness, knowledge, liking, preference, conviction and purchase som 
på svenska kan översättas till medvetenhet, kännedom, uppskattning, inställning, övertygelse och 
köp. Det finns betydligt fler modeller än de som nämnts här (Barry & Howard 1990 i Wijaya 
2012). Syftet med att använda just AIDA-modellen är att visa hur viktigt det är att öka 
medvetenheten om varumärket för att konsumenterna ska köpa företagets produkter. I studien 
hade likväl någon av de andra modellerna kunnat användas men valet föll på AIDA då den enligt 
Hutter, Hautz, Dennhardt och Füller (2013) är den mest kända modellen. 
 
Vad gäller köpt, ägd och förtjänad reklam bör det nämnas att det finns källor som anser att 
konsumenter inte bryr sig om ifall reklamen som de utsätts för är köpt, ägd eller förtjänad. Savar 
(2013) menar exempelvis att konsumenterna snarare fokuserar på om reklamen kan underhålla 
dem eller tillföra dem någon form av värde. Han menar att om reklamen uppfyller det för 
konsumenterna spelar det inte någon roll för dem om den är köpt, ägd eller förtjänad. Som nämnt 
i studiens teoretiska ramverk visar dock exempelvis Nielsen (2015) och Frank (2015) på 
skillnader mellan konsumenternas inställning till reklam beroende på huruvida de uppfattar den 
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som köpt, ägd eller förtjänad. Åsikterna är därmed tudelade i avseendet. Stödet för att det finns 
skillnader har dock ansetts vara tillförlitliga och appliceras således i den här studien. 
  
Det bör även observeras att forskningen om konsumentbeteenden i olika åldersgrupper i den här 
studiens teoretiska ramverk har utförts i andra länder än i Sverige. Det innebär att kulturer och 
dylikt som skiljer sig från svenska förhållanden kan ha påverkat resultatet i den här forskningen. 
Moore (2012) menar dock att dagens välutvecklade teknologi skapar en global enhetlighet mellan 
åldersgrupper i olika länder. Hon menar att det gäller både åldersgruppernas förhållningssätt och 
deras uppföranden. Många åldersaspekter är därmed enligt henne även är applicerbara på en 
internationell nivå, vilket är det förhållningssätt som med stor försiktighet appliceras på den här 
studien. 

4.6 Teoretisk syntes 
Teorikapitlet består av teorier som ligger till grund för att utföra analysen av det insamlade 
materialet och därmed för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna. För att 
uppnå det består teorikapitlet främst av teorier om konsumentbeteenden i olika avseenden. I den 
inledande delen av teorin behandlas forskning avseende konsumenters vilja att besöka ett 
varumärkes Facebook-sida. Det här teoriavsnittet ligger till grund för analysen av materialet som 
besvarar studiens första frågeställning; ”Hur påverkas konsumenternas vilja att besöka ett 
varumärkes Facebook-sida genom kännedomen att företaget använder sig av belönad employee 
advocacy?”. Genom att redogöra för vad som i vanliga fall motiverar konsumenter att besöka ett 
varumärkes Facebook-sida utgör det en grund för att sedan kunna analysera vad som är specifikt 
vid konsumenternas kännedom av att företaget använder sig av belönad employee advocacy. 
  
Efter avsnittet om konsumenternas vilja att besöka varumärkens Facebook-sidor, kommer ett 
avsnitt om hur Facebook-användare påverkas av sina Facebook-vänner. En stor del av 
kraftfullheten med employee advocacy är just att det skapar en stor tillförlitlighet på grund av att 
informationen kommer från personer man känner (Frank 2015). På grund av det använder vi det 
här teoretiska avsnittet för att analysera huruvida påverkan av employee advocacy skiljer sig åt 
beroende på hur nära relation konsumenterna har till medarbetaren. 
  
Avsnittet om köpt, ägd och förtjänad reklam är till för att skapa grundläggande kunskap om de 
olika reklamtyperna och konsumenternas syn på dem. Det ligger till grund för att kunna analysera 
huruvida resultatet av att använda employee advocacy skiljer sig från när employee advocacy 
uppfattas som köpt eller förtjänad reklam. Det här följs av ett avsnitt om konsumentbeteenden i 
olika åldersgrupper. Avsnittet i fråga är av stor vikt för att kunna besvara studiens andra 
frågeställning; ”Hur kan resultatet härledas till konsumenternas ålder?”. Genom teorin om 
konsumenter i olika åldersgrupper och deras skilda beteenden uppnås en grundläggande bas för 
att kunna bestämma hur resultatet på den första frågeställningen kan härledas till konsumenternas 
ålder. Tillsammans utgör hela det teoretiska ramverket en grund för analysen av det insamlade 
materialet och hjälper oss att bidra till forskningen om employee advocacy och 
konsumentbeteenden. 
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5. Empiriska resultat av employee advocacy på Facebook 
Det femte kapitlet presenterar de empiriska resultaten som utvanns av den utförda 
enkätundersökningen. Här beskrivs konsumenternas vanor att besöka varumärkens Facebook-
sidor följt av konsumenternas påverkan av employee advocacy. Det följs av en presentation av 
resultaten med hänsyn till konsumenternas ålder samt deras vetskap om förekomsten av employee 
advocacy. 

5.1 Fördelning av respondenterna 
Enkätundersökningen resulterade i svar från totalt 203 respondenter. För att kunna urskilja 
Facebook-användarna ur populationen särskildes de som uppgav att de aldrig använder Facebook 
från de som uppgav att de någon gång använder Facebook. Av samtliga respondenter svarade 14 
stycken att de aldrig använder Facebook. De här respondenternas svar föll således bort från 
analysen. Svaret från ytterligare en respondent föll bort på grund av att respondenten inte hade 
uppgett någon ålder utan istället hade skrivit annan text i svarsfältet. Det här resulterar i 15 
stycken bortfall, vilket innebär att undersökningen genererade 188 stycken användbara svar. Se 
tabell 5.1 för en översiktsbild över fördelningen av respondenterna. 
 

Fördelning av respondenterna 
 

Totalt 35 år eller 
yngre 

36 år eller 
äldre 

Övriga 
bortfall 

 n % n % n % n % 
Antal respondenter 203 100 130 64 72 35.4 1 0.5 

Varav Facebookanvändare 188 92.6 123 60.6 65 32 - - 

Bortfall 15 7.4 7 3.4 7 3.4 1 0.5 
Tabell 5.1 Fördelning av respondenterna 

5.2 Besök på varumärkens Facebook-sidor 
För att kunna urskilja respondenternas normala vanor vad gäller att besöka varumärkens 
Facebook-sidor ställdes frågan “Brukar du besöka något företags eller varumärkes Facebook-
sida?”. Resultatet från frågan presenteras i diagram 5.1. Diagrammet visar på att hälften av 
respondenterna uppgav att de ibland brukar besöka företags eller varumärkens Facebook-sidor. 
Drygt en tredjedel uppgav att de sällan brukar göra det. 
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Diagram 5.1 Fråga 3 

5.3 Employee advocacys påverkan på konsumenterna 
I följande delavsnitt presenteras resultat från undersökningen som går att hänföra till hur 
konsumenternas vilja att besöka ett varumärkes Facebook-sida påverkas av employee advocacy. 
Först presenteras sannolikheten att konsumenterna besöker ett varumärkes Facebook-sida till 
följd av att en Facebook-vän som arbetar på företaget, har delat informationen. Det här avsnittet 
behandlar således employee advocacy utan att konsumenten har en vetskap om employee 
advocacy är belönad eller inte. Sedan presenteras resultat från samma situation men med 
vetskapen att medarbetaren blir belönad för att utföra delningen, det vill säga belönad employee 
advocacy. Efter det presenteras skillnaderna mellan de två frågorna för att på så sätt påvisa hur 
konsumenterna påverkas av kännedomen om belöningen. Det här följs av resultat vad gäller 
konsumenternas förändrade förtroende för varumärket till följd av kännedomen att företaget 
använder den belönade formen av employee advocacy. 

5.3.1 Att följa en delning utan kännedom om belönad employee advocacy 
Enkätformulärets sjätte frågeställning löd ”Anta att en av dina Facebook-vänner delar 
information från det företag eller varumärke han eller hon arbetar på, via sin privata användare. 
Hur stor är sannolikheten att du följer delningen?”. Resultatet från den här frågeställningen 
redovisas i diagram 5.2. Resultatet visade på att den största andelen respondenter har uppgett att 
det är en liten eller mycket liten sannolikhet att de följer delningen. 
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Diagram 5.2 Fråga 6 

 
5.3.2 Att följa en delning med kännedom om belönad employee advocacy

Även enkätformulärets sjunde frågeställning behandlade sannolikheten att respondenterna följer 
en delning som en Facebook-vän gör med information från hans eller hennes arbetsgivare. I den 
här frågeställningen tillkom dock även aspekten att respondenten hade en kännedom av att 
Facebook-vännen får en belöning från företaget för att göra det. Frågeställningen löd i sin helhet 
“Anta igen att en av dina Facebook-vänner delar information från det företag eller varumärke de 
arbetar på, via sin privata användare. Du får nu veta att personen i fråga får en belöning från 
företaget för att göra detta. Hur stor är sannolikheten att du följer delningen?”. Frågeställningen 
berör således den belönade formen employee advocacy. Resultatet av frågan kan utläsas från 
diagram 5.3. En klar majoritet av respondenterna svarade att det är liten eller mycket liten 
sannolikhet att de följer delningen. 

 
Diagram 5.3 Fråga 7
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5.3.3 Förändrat agerande till följd av belönad employee advocacy 
Med grund i resultaten som redovisas i diagram 5.2 och diagram 5.3 går det att utläsa att 
svarsfördelningen förändrades något till följd av respondenternas kännedom om att medarbetaren 
blir belönad för att utföra delningen. Skillnaden i procentenheter mellan de olika 
svarsalternativen presenteras i tabell 5.2. Som synes i tabellen är förändringen störst i vad gäller 
andelen respondenter som ansåg att de med mycket liten sannolikhet skulle följa delningen. 
Antalet respondenter som valde det här svarsalternativet ökade med nio procentenheter. Relativt 
synliga skillnader skedde också i svarsalternativen “stor” och “liten” som minskade med 4,8 
respektive 5,3 procentenheter. Av resultatet går det således att utläsa att sannolikheten att 
konsumenterna följer delningen minskar något vid kännedomen om belönad employee advocacy. 
 

 Utan 
kännedom 

Med 
kännedom 

Skillnad i 
procentenheter 

Mycket stor 1,1 % 2,1 % 1,0 
Stor 19,7 % 14,9 % -4,8 

Liten 44,1 % 38,8 % -5,3 

Mycket liten 35,1 % 44,1 % 9,0 
Tabell 5.2 Skillnaden i resultatet mellan fråga 6 och 7. 

5.3.4 Förändrat förtroende för varumärket 
Enkätformulärets åttonde frågeställning löd “Anta samma situation som i föregående fråga: en av 
dina Facebook-vänner delar information från det företag eller varumärke de arbetar på, via sin 
privata användare. Du får veta att personen i fråga får en belöning från företaget för att göra detta. 
Förändras ditt förtroende för företaget/varumärket?”. Resultatet från frågeställningen presenteras 
i diagram 5.4. Som synes i diagrammet var resultatet fördelat relativt lika mellan de två 
svarsalternativen. Det var dock en något större andel av respondenterna som svarade att de inte 
får ett förändrat förtroende för företaget eller varumärke. 

Diagram 5.4 Fråga 8 
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De respondenter som hade svarat att de fick ett förändrat förtroende för varumärket skickades 
vidare till en följdfråga. Följdfrågan, som är enkätens nionde frågeställning, löd “Hur förändras 
ditt förtroende för företaget/varumärket?”. På den här frågan fick respondenterna fylla i på vilket 
sätt deras förtroende förändrades av kännedomen att medarbetaren blir belönad för att utföra 
delningen. Resultatet från fråga nio presenteras i diagram 5.5. Från diagrammet går det att utläsa 
att en klar majoritet av respondenterna, nämligen 67,5 %, uppgav att deras förtroende för 
företaget eller varumärket förändrades på ett negativt sätt. Det var därtill 21,3 % som uppgav att 
deras förtroende förändrades på ett mycket negativt sätt.  

Diagram 5.5 Fråga 9 
 
Sammanfattningsvis visade resultaten som presenterats i diagram 5.4 och diagram 5.5 på 
följande. Lite mindre än hälften av respondenterna uppgav att de fick ett förändrat förtroende för 
företaget eller varumärket genom kännedomen att medarbetaren blir belönad för att genomföra 
delningen. Dock visade det sig att närmare 90 % av de respondenter som uppgav att de faktiskt 
fick ett förändrat förtroende menade att deras förtroende förändrades på ett negativt eller mycket 
negativt sätt. 

5.3.5 Hur relationen till Facebook-vännen påverkar konsumenten 
Med koppling till frågan om belönad employee advocacy fick respondenterna besvara fråga tio. 
Frågan löd “Är sannolikheten större att du skulle följa delningen om personen som delade 
informationen är en familjemedlem eller en nära vän till dig?” Resultatet i diagram 5.6 visar att 
över 70 % av respondenterna menade att sannolikheten att följa en delning är större om man har 
en nära relation till den som delar.  



Ylva Nelson                                                                            Employee advocacy på Facebook 
Ebba Sjöstrand 

 

30  

 
Diagram 5.6 Fråga 10 
 
Fråga elva utgjordes av en följdfråga till de jakande svaren i fråga tio och löd: “Varför är 
sannolikheten större?”. Alla öppna svar finns presenterade i sin helhet i bilaga fyra. Här följer ett 
av de svar som lämnades. 

“Om detta är en person man är nära vän med förlitar man sig också 
mer på dennas omdöme, även om det är klargjort att de får betalt.” 

5.4 Resultatets samband med konsumenternas ålder 
I det här avsnittet presenteras ytterligare resultat från undersökningen. Här framförs resultaten i 
förhållande till konsumenternas ålder. Det här görs för att kunna urskilja vilka eventuella likheter 
eller skillnader det finns mellan konsumenter som är 35 år eller yngre och 36 år eller äldre. För 
att studera det kopplades frågorna i enkätformuläret ihop med de hypoteser som utformades i 
teorikapitlet. Samtliga hypoteser testades mot nollhypotesen att det inte fanns någon skillnad 
mellan de två åldersgrupperna. De fyra hypoteserna som testades är följande: 
 
H1: Yngre konsumenter är mer benägna än äldre att följa en delning till ett varumärkes 
Facebook--sida till följd av employee advocacy. 
  
H2: Yngre konsumenter är mer benägna än äldre att följa en delning till ett varumärkes 
Facebook-sida till följd av kännedomen om belönad employee advocacy. 
 
H3: Yngre konsumenters förtroende för varumärken påverkas mer än äldre konsumenters 
förtroende av kännedomen om belönad employee advocacy. 
 
H4: Yngre konsumenters förtroende för varumärken påverkas mer negativt än äldre 
konsumenters förtroende av kännedomen om belönad employee advocacy.  
 
Hypotesprövningarna gjordes med hjälp av Mann-whitney U-test. Testet finns i sin helhet i bilaga 
tre. 
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5.4.1 Utan kännedom om belöning - i förhållande till ålder 
För att kunna besvara hypotes H1 fick respondenterna besvara fråga nummer sex i 
enkätformuläret som löd; “Anta att en av dina Facebook-vänner delar information från det företag 
eller varumärke han eller hon arbetar på, via sin privata användare. Hur stor är sannolikheten att 
du följer delningen?”. Svarsfördelningen mellan de två åldersgrupperna redovisas i diagram 5.7. 
 

 
Diagram 5.7 Fråga 6 i förhållande till ålder 
 
För att undersöka huruvida det finns något statistiskt signifikant stöd för skillnaden mellan 
åldersgrupperna sattes följande hypoteser upp: 
 
H0: Det finns ingen skillnad mellan resultaten för de yngre och äldre respondenterna.  
H1: Det finns en skillnad mellan resultaten för de yngre och de äldre respondenterna.

Mothypotesen, H1, används för att se om det finns en skillnad som talar för att de yngre 
konsumenterna har en större benägenhet än äldre att följa en delning till följd av employee 
advocacy. Testet visade som tabell 5.3 illustrerar att mean rank är 98,21 för den yngre 
åldersgruppen och 87,48 för den äldre. Testet gav resultatet U=3541,500 och p=0,167. Eftersom 
p-värdet överstiger 0,05 förkastas inte nollhypotesen, H0. Det finns därmed inte något statistiskt 
signifikant stöd för den första hypotesen: H1: Yngre konsumenter är mer benägna än äldre att 
följa en delning till ett varumärkes Facebook--sida till följd av employee advocacy.  
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Mann-whitney U-test Fråga 6  

 35 år eller 
yngre 

36 år eller  
äldre 

Antal respondenter (n) 123 65 
Mean rank 98,21 87,48 

Mann-whitney U 3541,500 

p-värde 0.167 
Tabell 5.3 Mann-Whitney U-test av fråga 6  

5.4.2 Med kännedom om belöning - i förhållande till ålder 
För att kunna besvara vår andra hypotes ställdes fråga sju till respondenterna. “Anta igen att en av 
dina Facebook-vänner delar information från det företag eller varumärke de arbetar på, via sin 
privata användare. Du får nu veta att personen i fråga får en belöning från företaget för att göra 
detta. Hur stor är sannolikheten att du följer delningen?”. Resultatet fördelat på åldersgrupperna 
presenteras i diagram 5.8. 
 

 
Diagram 5.8 Fråga 7 i förhållande till ålder 
 
För att kunna se om det finns något statistiskt signifikant stöd för skillnaden mellan 
åldersgrupperna sattes följande hypoteser upp: 
 
H0: Det finns ingen skillnad mellan resultaten för de yngre och äldre respondenterna.  
H1: Det finns en skillnad mellan resultaten för de yngre och de äldre respondenterna.
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Mothypotesen, H1, användes för att se om det finns en skillnad som talar för att de yngre 
konsumenterna är mer benägna än de äldre att följa en delning till ett varumärkes Facebook-sida, 
till följd av kännedomen om belönad employee advocacy. Ett Mann-Whitney U test utfördes och 
resultatet från testet sammanfattas i tabell 5.4. Testet gav mean rank=96,13 för den yngre 
åldersgruppen samt mean rank=91,41 för den äldre åldersgruppen. Testet genererade därtill 
U=3796,500 och p=0,539. P-värdet överstiger tydligt 0,05, vilket innebär att nollhypotesen inte 
förkastades. Testet visar således att det inte heller finns något statistiskt signifikant stöd för den 
andra hypotesen: H2: Yngre konsumenter är mer benägna än äldre att följa en delning till ett 
varumärkes Facebook-sida till följd av kännedomen om belönad employee advocacy. 
 

Mann-whitney U-test Fråga 7  

 35 år eller 
yngre 

36 år eller  
äldre 

Antal respondenter (n) 123 65 
Mean rank 96,13 91,41 

Mann-whitney U 3796,500 
p-värde 0.539 

Tabell 5.4 Mann-Whitney U-test av fråga 7 

5.4.3 Förändrat förtroende för varumärket - i förhållande till ålder 

I diagram 5.9 presenteras resultatet från fråga åtta. Frågeställningen lyder “Anta samma situation 
som i föregående fråga: en av dina Facebook-vänner delar information från det företag eller 
varumärke de arbetar på, via sin privata användare. Du får veta att personen i fråga får en 
belöning från företaget för att göra detta. Förändras ditt förtroende för företaget/varumärket?”. 
Resultaten presenteras med hänsyn till de två åldersgrupperna och användes för att besvara den 
tredje hypotesen, H3. Som man kan se i diagram 5.9 är skillnaderna mellan de två 
åldersgrupperna mycket små. 
 

 
Diagram 5.9 Fråga 8 i förhållande till ålder 
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För att se om det finns något statistiskt signifikant stöd för skillnaden mellan åldersgrupperna 
sattes följande hypoteser upp: 
 
H0: Det finns ingen skillnad mellan resultaten för de yngre och äldre respondenterna.  
H1: Det finns en skillnad mellan resultaten för de yngre och de äldre respondenterna.
 
Mothypotesen, H1, användes för att se om det fanns en skillnad som talar för att yngre 
konsumenters förtroende för varumärken påverkas mer än äldre konsumenters, av kännedomen 
om belönad employee advocacy. Mann-Whitney U-testet sammanfattas i tabell 5.5. Testet gav 
mean rank=94,76 för de yngre respondenterna och mean rank=94,01 för de äldre respondenterna. 
Det resulterade i U=3965,500 och p=0,916. Eftersom p-värdet tydligt överstiger 0,05 förkastas 
inte nollhypotesen. Det innebär att det inte finns något statistiskt signifikant stöd för den tredje 
hypotesen: H3: Yngre konsumenters förtroende för varumärken påverkas mer än äldre 
konsumenters förtroende av kännedomen om belönad employee advocacy. 
 

Mann-whitney U-test Fråga 8  

 35 år eller 
yngre 

36 år eller  
äldre 

Antal respondenter (n) 123 65 
Mean rank 94,76 94,01 

Mann-whitney U 3965,500 
p-värde 0.916 

Tabell 5.5 Mann-whitney U-test av fråga 8 
 
I diagram 5.10 presenteras vidare svarsresultaten från fråga nio, som är en följdfråga efter 
föregående fråga. Fråga nio löd “Hur förändras ditt förtroende för företaget/varumärket?”. Svaren 
på frågan hjälper oss att besvara den fjärde hypotesen. Även det här diagram 5.10 presenteras 
med åldern som utgångspunkt. Diagrammet visar på marginella skillnader mellan 
åldersgrupperna även i det här avseendet.  
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Diagram 5.10 Fråga 9 i förhållande till ålder 
 
Ett Mann-Whitney U-test genomfördes även för den här frågan i förhållande till åldern. Följande 
hypoteser låg till grund för testet: 
 
H0: Det finns ingen skillnad mellan resultaten för de yngre och äldre respondenterna.  
H1: Det finns en skillnad mellan resultaten för de yngre och de äldre respondenterna.
 
Mothypotesen, H1, användes för att se om det fanns en skillnad som talar för att yngre 
konsumenters förtroende för varumärken påverkas mer negativt än äldre konsumenters förtroende 
av kännedomen om belönad employee advocacy. Testresultatet sammanfattas i tabell 5.6. Testet 
resulterade i mean rank=41.66 för de yngre respondenterna och mean rank=38,34 för de äldre 
respondenterna. Därtill visade testet på U=667,500 samt p=0,460. Nollhypotesen förkastades inte 
eftersom p-värdet överstiger 0,05. Resultatet innebär att det inte finns något statistiskt signifikant 
stöd för den fjärde hypotesen: H4: Yngre konsumenters förtroende för varumärken påverkas mer 
negativt än äldre konsumenters förtroende av kännedomen om belönad employee advocacy.  

Mann-whitney U-test Fråga 9  

 35 år eller 
yngre 

36 år eller 
äldre 

Antal respondenter (n) 52 28 
Mean rank 41,66 38,34 

Mann-whitney U 667,500 
p-värde 0.460 

Tabell 5.6 Mann-Whitney U-test av fråga 9 
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5.5 Vetskapen om förekomsten av employee advocacy 
I det här avsnittet presenteras resultat vad gäller konsumenternas vetskap om förekomsten av 
employee advocacy. Diagram 5.11 visar på resultatet av fråga tolv i enkätformuläret, det vill säga 
“Har du innan du deltog i denna undersökning hört talas om att anställda på ett företag kan få 
belöning om de delar information från företaget eller varumärket på Facebook eller andra sociala 
medier?”. En majoritet av respondenterna, nämligen 62,8 % svarade att de inte har hört talas om 
förekomsten av det, det vill säga den belönade formen av employee advocacy. 

 
Diagram 5.11 Fråga 12 
 
Diagram 5.12 presenterar resultatet från fråga 13 i enkätformuläret som löd “Har du hört talas 
om begreppet employee advocacy?”. Hela 90,4 % av respondenterna uppgav att de inte hade hört 
talas om begreppet. Det här indikerar att vetskapen om begreppet är mycket litet. 

 
Diagram 5.12 Fråga 13 
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5.6 Respondenternas övriga synpunkter 
Respondenterna fick möjligheten att lämna övriga synpunkter i slutet av enkäten, vilket utgjordes 
av fråga 14. De öppna svaren finns presenterade i sin helhet i bilaga fyra. Här följer några av de 
öppna svaren som respondenterna lämnade. 
 
 “Väldigt intressant ämne, har aldrig tänkt tanken tidigare. Spontant är det nog ett  

smart sätt att få ut sitt varumärke på så länge vi som ser delningen inte vet om  
metoden.” 

  
“Att företag ger belöningar för att få "reklam" tycker jag personligen är fel, 
men inte så konstigt att de gör det med tanke på hur mycket de kan tjäna på det.” 
 
“Känns olustigt om min chef skulle be mig att dela företagets inlägg. Får 
uppfattningen att folk själva delar för att det kanske kan gynna dem. Eller så är man 
stolt och vill visa ev. framgångar el dylikt.” 

 
“Enda gången som jag kan tänkas följa en Facebook-väns delning från ett företag 
hon/han arbetar på är om det rör sig om vännens egna lilla företag, om det är en 
familjemedlem/nära vän eller om företaget ägnar sig åt någonting särskilt 
intressant ur min synpunkt.” 

5.7 Sammanfattning av de empiriska resultaten 
Sammanfattningsvis visar de empiriska resultaten från studiens undersökning på följande. 
Sannolikheten att konsumenterna följer en delning via employee advocacy minskade något vid 
kännedomen att medarbetaren blir belönad. Cirka hälften av respondenterna uppgav att de 
dessutom får ett förändrat förtroende för företaget eller varumärket vid kännedomen om 
belöningen. Närmare 90 % av de som uppgav att de fick ett förändrat förtroende menade att deras 
förtroende förändrades på ett negativt eller mycket negativt sätt. Över 70 % av respondenterna 
uppgav att sannolikheten att de följer en delning som utförts via employee advocacy är större om 
de har en nära relation till personen som delar. Vad gäller de åldersrelaterade resultaten visade 
samtliga att det inte finns något statistiskt signifikant stöd för att det skulle finnas en skillnad 
mellan de yngre och de äldre konsumenterna. Slutligen visade resultaten att hela 90,4 % inte hade 
hört talas om begreppet employee advocacy innan de deltog i undersökningen. Därtill uppgav 
62,8 % att de inte hade hört talas om förekomsten av att medarbetare blir belönade för att dela 
information från företaget eller varumärket på Facebook eller andra sociala medier.  
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6. Analys av employee advocacy på Facebook 
I studiens sjätte kapitel analyseras de empiriska resultaten med grund i studiens teoretiska 
ramverk. Kapitlet behandlar inledningsvis konsumenternas vilja att besöka ett varumärkes 
Facebook-sida till följd av belönad employee advocacy. Det här följs av ett avsnitt där resultaten 
analyseras i förhållande till konsumenternas ålder.  

6.1 Konsumenternas vilja att besöka varumärkens Facebook-sidor 
I det här avsnittet analyseras resultaten vad gäller konsumenternas vilja att besöka varumärkens 
Facebook-sidor. Det görs genom att först analysera konsumenternas vilja att följa medarbetarens 
delning om varumärket utan att de har kännedom om att det handlar om belönad employee 
advocacy. Det här jämförs sedan med resultatet från när konsumenterna har kännedom om att 
belöning förekommer. Även deras förändrade förtroende för varumärket analyseras samt hur 
relationen till medarbetaren kan påverka deras agerande. Samtliga delavsnitt inleds med citat från 
respondenterna som deltog i undersökningen. Citaten kopplas an till analysen av resultaten i den 
löpande texten för att framhäva innebörden av resultaten. 

6.1.1 Utan kännedom om belönad employee advocacy 
“Enda gången som jag kan tänkas följa en Facebook-väns delning från ett företag 
hon/han arbetar på är om det rör sig om vännens egna lilla företag, om det är en 
familjemedlem/nära vän eller om företaget ägnar sig åt någonting särskilt intressant ur 
min synpunkt.” 
                 (Källa: Öppet svar från en respondent) 

 
Studiens empiriska resultat visade att majoriteten av konsumenterna uppgav att det är liten eller 
mycket liten sannolikhet att de besöker en Facebook-sida till följd av employee advocacy. Det 
förtydligas även av citatet ovan som kommer från en respondent som deltog i undersökningen. 
Resultatet innebär att sannolikheten att konsumenterna följer en delning som en av deras 
Facebook-vänner har gjort, med information från hans eller hennes arbetsgivare, är relativt liten. 
Att sannolikheten uppges vara så liten kan tyckas vara förvånande med tanke på den tidigare 
benämnda kraftfullheten i employee advocacy (Frank 2015). Det här bör dock analyseras i 
förhållande till konsumenternas normala vanor vad gäller att besöka varumärkens Facebook-
sidor. De empiriska resultaten från undersökningen visade nämligen att konsumenter i allmänhet 
inte besöker varumärkens Facebook-sidor särskilt ofta. Cirka hälften av konsumenterna uppgav 
att de besöker sådana sidor ibland medan cirka en tredjedel uppgav att det sällan händer. Den 
förhållandevis låga sannolikheten att konsumenter följer en delning till följd av employee 
advocacy bör därmed studeras med konsumenternas allmänt låga intresse för att besöka 
varumärkens Facebook-sidor i åtanke. 
  
En rad olika faktorer är avgörande för ifall konsumenter väljer att besöka ett varumärkes 
Facebook-sida eller inte (Heller Baird & Parasnis 2011), vilket även är fallet vid förekomsten av 
employee advocacy. De empiriska resultaten vad gäller sannolikheten att konsumenterna besöker 
ett varumärkes Facebook-sida vid employee advocacy, kan härledas till att konsumenter generellt 
sett inte engagerar sig så mycket i varumärken via sociala medier. Anledningen till det är främst 
en oro för skräppost och integritetsrelaterade aspekter. Därtill är en vanlig orsak till att 
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konsumenten inte väljer att engagera sig i ett varumärke på sociala medier att konsumenten helt 
enkelt inte är intresserad av varumärket i fråga (Heller Baird & Parasnis 2011).  
 
Undersökningen visar att många konsumenter endast konsumerar informationen på Facebook, 
vilket kan vara ytterligare en orsak till deras låga intresse för sådana sidor. Att de konsumerar 
informationen innebär enligt Muntinga, Moorman och Smit (2011) samt Su, Reynolds och Sun 
(2015) att de följer länkar till varumärkens Facebook-sidor och tar del av produktrecensioner, 
men att de inte interagerar med varumärket mer aktivt än så. Det var över 80 % som svarade att 
de ibland eller sällan besöker sådana sidor, vilket pekar på att så är fallet. Att man konsumerar 
informationen behöver inte innebära att man alltid följer varumärkens Facebook-sidor utan 
många av konsumenterna gör det enbart när de ska köpa en produkt. Då är de ute efter att hitta 
recensioner och se vad andra konsumenter har för uppfattning kring produkten och varumärket. 
 
Att konsumenter har en förhållandevis låg vilja att besöka varumärkens Facebook-sidor, både 
med och utan förekomsten av employee advocacy, kan även härledas till Mitu och Vega (2014). 
De menar att konsumenter i allmänhet har en viss skepsis till varumärkessidor på Facebook. 
Konsumenterna väljer enligt dem ofta att dubbelkolla informationen som de finner på 
varumärkets sidor på sociala medier, främst genom att även besöka varumärkets hemsida. 
Konsumenternas skepsis till varumärkens Facebook-sidor kan således även tänkas påverka deras 
vilja att besöka sidan. Det här styrks av det faktum att Heller Baird & Parasnis (2011) menar att 
det krävs att konsumenterna ser en nytta i att besöka ett varumärkes Facebook-sida för att de ska 
göra det.  
 
Det skeptiska förhållningssättet till varumärkens information på sociala medier kan leda till att 
konsumenterna även ser mindre nytta i att besöka sidan. Att konsumenterna endast sällan eller 
ibland besöker varumärkens Facebook-sidor, både med och utan användningen av employee 
advocacy, kan således härledas till både ett bristande varumärkesintresse och en skeptisk 
inställning till sådana sidor. Att få konsumenter att besöka ett varumärkes Facebook-sida är en 
viktig aspekt i att öka medvetenheten om varumärket. Just medvetenheten utgörs av det första 
A:et i AIDA-modellen (Hutter et al. 2013). Att skapa en medvetenhet för varumärket är enligt 
modellen avgörande för ifall konsumenterna sedan väljer att sedan göra ett köp.  
 
Huruvida konsumenter väljer att besöka ett varumärkes Facebook-sida till följd av employee 
advocacy kan även knytas an till den tidigare nämnda reklamkategoriseringen av Stephen och 
Galak (2012). De menar att reklam kan kategoriseras som köpt, ägd eller förtjänad. Employee 
advocacy är en marknadsföringsåtgärd som faller inom flera av de här kategorierna. Anledningen 
till det är att employee advocacy antingen kan utföras på frivillig basis eller på uppmaning av 
arbetsgivaren efter löfte om belöning. När employee advocacy utförs frivilligt så kan reklamen 
uppfattas som förtjänad reklam. Förtjänad reklam sprids av nöjda kunder. När en konsument är 
nöjd med köpet av en produkt eller tjänst och har blivit bemött på ett bra sätt, väljer han eller hon 
ofta att berätta om upplevelsen för personer i sin direkta närhet. Det kan vara till familj och 
vänner men också till sitt nätverk på sociala medier. Konsumenten väljer då att förespråka 
företaget och sprida budskapet. Det innebär att konsumenten frivilligt väljer att göra reklam för 
företaget på grund av att han eller hon är nöjd. Genom att företaget har gett konsumenten en bra 
upplevelse har de förtjänat reklamen. Genom att medarbetaren delar med sig av arbetsgivarens 
information via Facebook upplevs därmed delningen som förtjänad reklam. Facebook-vännerna 
får uppfattningen om att medarbetaren är nöjd med företaget och deras produkter vilket ökar 
chansen att konsumenten köper produkterna. Vad gäller employee advocacy som förtjänad 
reklam så har den reklamen inte genererats av kunden utan i det fallet av medarbetaren.  
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I de fall då arbetsgivaren belönar medarbetaren för att dela informationen så kan det kategoriseras 
som köpt reklam. Anledningen till det är att företaget indirekt betalar för reklamen i form av 
belöningen till medarbetaren. Reklamen genereras här av företaget själva men genom en annan 
kanal än företagets egna – det vill säga medarbetarens privata sociala nätverk. Resultatet som 
diskuterats ovan berör konsumenternas vilja att besöka ett varumärkes Facebook-sida till följd av 
att employee advocacy då det uppfattas som förtjänad reklam. Förtroendet för förtjänad reklam är 
i allmänhet större än till köpt och ägd reklam eftersom man litar mer på personer man känner 
(Frank 2015). Det här innebär att en jämförelse av employee advocacy som förtjänad eller köpt 
reklam är av stor vikt. Det här analyseras i följande avsnitt. 

6.1.2 Med kännedom om belönad employee advocacy 
 

“Känns olustigt om min chef skulle be mig att dela företagets inlägg. Får 
uppfattningen att folk själva delar för att det kanske kan gynna dem. Eller så är man 
stolt och vill visa ev framgångar el dylikt.”  

(Källa: Öppet svar från en respondent) 
 
Resultaten vad gäller konsumenternas vilja att följa en delning via employee advocacy visade sig 
förändras när konsumenterna även fick ta ställning till förekomsten av belöning. I det här fallet 
handlar det således om belönad employee advocacy, som enligt tidigare diskussion kan 
kategoriseras som köpt reklam. Undersökningen visade att sannolikheten att konsumenterna 
skulle följa en delning och besöka ett varumärkes Facebook-sida var mindre när de fick reda på 
att en belöning förekom än när de inte visste om det. Det leder i sin tur till minskad medvetenhet 
kring företaget och kan därmed ha stor påverkan på varumärkets framtida försäljning enligt 
AIDA-modellen. Medarbetarens avsikt bakom employee advocacy har därmed en påverkan på 
konsumentens agerande. När delningen inte längre uppfattas som självman och därmed inte som 
förtjänad reklam sjunker såldes konsumenternas vilja att följa delningen och därmed att besöka 
varumärkets Facebook-sida.  
  
Som tidigare nämnts var sannolikheten att konsumenterna följer en delning som utförs via 
employee advocacy när det uppfattas som förtjänad reklam generellt sett relativt låg. Det visade 
sig dock att sannolikheten att konsumenterna följer delningen när de får kännedom om att 
medarbetaren blir belönad är ännu lägre. När konsumenterna inte hade någon vetskap om 
medarbetarens belöning upplevdes delningen som förtjänad reklam. Det visar även avsnittets 
inledande citat. Respondenten tror att den bakomliggande orsaken bland annat är stolthet 
samtidigt som citatet också visar att det finns en tanke om att det görs för att det gynnar 
medarbetaren. När konsumenterna får kännedom om att belöning förekommer ändras 
uppfattningen om reklamen och upplevs då som köpt reklam. Den förtjänade reklamen genererar 
som tidigare nämnt ett större förtroende hos konsumenter än den köpta (Nielsen 2015, Frank 
2015). Heller Baird och Parasnis (2011) förklarar att när det gäller om konsumenterna väljer att 
besöka ett varumärke på sociala medier eller inte är det avgörande om konsumenterna känner 
förtroende för varumärket. Resultatet vad gäller att konsumenternas vilja att besöka ett 
varumärkes Facebook-sida sjunker vid vetskapen om belöningen kan såldes härledas till ett 
minskat förtroende för varumärket. Det här diskuteras vidare i kommande avsnitt.  
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6.1.3 Förändrat förtroende   
 “Att företag ger belöningar för att få "reklam" tycker jag personligen är fel.” 

(Källa: Öppet svar från en respondent) 
 
Ytterligare en aspekt av employee advocacy ur konsumenternas perspektiv är deras förändrade 
förtroende för varumärket vid kännedomen om användandet av belönad employee advocacy. 
Som citatet ovan indikerar ser vissa konsumenter negativt på att det finns företag som belönar 
sina medarbetare i det här avseendet. Studiens resultat visade att lite mindre än hälften av 
konsumenterna upplever att de får ett förändrat förtroende för varumärket när de får veta att 
medarbetaren blir belönad för att dela informationen. Av de som uppgav att så var fallet visade 
det sig sammanlagt vara närmare nittio procent som menade att deras förtroende för varumärket 
förändrades på ett negativt eller mycket negativt sätt. Även det kan knytas an till att 
konsumenternas syn på employee advocacy som reklam i det här fallet upplevs som köpt istället 
för som förtjänad, vilket innebär ett lägre förtroende för reklamen (Nielsen 2015, Frank 2015).  
 
Om kommunikationen från ett varumärke upplevs som ärlig av konsumenterna är enligt Heller 
Baird och Parasnins (2011) avgörande för om de känner förtroende för varumärket och därmed 
väljer att besöka det på sociala medier. Besök på varumärkets Facebook-sida är eftersträvansvärt 
eftersom det kan leda till att intentionen att köpa företagets produkter ökar (Hutter et al. 2013). 
Det här ger således ytterligare en dimension på den här studiens resultat. När medarbetarens 
avsikt och intention bakom delningen upplevs som oärlig kommunikation minskar sannolikheten 
att konsumenterna väljer att följa delningen och därmed att besöka varumärkets Facebook-sida. 
Det kan även generera ett lägre förtroende för varumärket. Ett minskat förtroende kan i sin tur 
leda till minskade besök på varumärkets Facebook-sida (Heller Baird & Parasnis 2011).  

6.1.4 Konsumenternas upplevelse av employee advocacy  
“Väldigt intressant ämne, har aldrig tänkt tanken tidigare. Spontant är det nog ett 
smart sätt att få ut sitt varumärke på så länge vi som ser delningen inte vet om 
metoden.” 

       (Källa: Öppet svar från en respondent) 
 
En tänkvärd aspekt i sammanhanget är det faktum att employee advocacy av konsumenterna kan 
uppfattas som förtjänad reklam, även i sådana fall då det i själva verket handlar om köpt reklam. 
Det framgår inte alltid för konsumenterna om deras Facebook-vänner blir belönade eller inte för 
att dela information från deras arbetsgivare. De empiriska resultaten visade på att nio av tio 
konsumenter inte hade hört talas om begreppet employee advocacy innan de deltog i studien. Det 
här innebär att begreppet inte är särskilt vedertaget i Sverige än, vilket citatet ovan från en av 
respondenternas öppna svar bekräftar. Det innebär att konsumenterna inte har någon större 
kunskap om vad employee advocacy innebär. Resultaten visade därtill på att hela 62,8 % inte 
hade hört talas om att det finns företag som belönar sina medarbetare om de delar information 
från företaget på sociala medier. En generellt låg kunskap inom området hos konsumenterna går 
därmed att konstatera.  
 
Eftersom vetskapen om employee advocacy är låg, kan det vara svårt för konsumenterna att 
reagera eller reflektera över om den employee advocacy de möter är av förtjänad eller köpt 
karaktär. Enligt Savar (2013) har konsumenter i allmänhet dålig koll på om reklamen dem möter 
är av köpt, ägd eller förtjänad karaktär. Employee advocacy kan, till följd av den låga 
kännedomen och allmänt låga reflektionen över vilken typ av reklam man möter, ses som 
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förtjänad reklam även i lägen då den egentligen är köpt. Konsumenterna kan då ha uppfattningen 
att medarbetaren delar informationen för att han eller hon är stolt och nöjd över att arbeta på 
företaget, även fast den verkliga avsikten är belöningen från arbetsgivaren. Den intressanta 
aspekten är därmed att employee advocacy i de här fallen genererar en falsk tillförlitlighet hos 
konsumenterna. Tillförlitligheten grundas i tron att det handlar om förtjänad reklam, trots att det i 
själva verket handlar om köpt reklam.  

6.1.5 Relationen till medarbetaren 
“Om detta är en person man är nära vän med förlitar man sig också mer på dennas 
omdöme, även om det är klargjort att de får betalt.” 

       (Källa: Öppet svar från en respondent)  
 
Studiens empiriska resultat visade på benämningsvärda infallsvinklar vad gäller relationen till 
personen som utför belönad employee advocacy. Som citatet ovan antyder kan konsumentens 
relation till medarbetaren ha en stor påverkan på konsumenten. Över 70 % av respondenterna 
uppgav att det är större sannolikhet att de följer en delning av det här slaget om det är en nära vän 
eller familjemedlem som utför delningen. Det här kan knytas an till Palazon, Sicilia och Lopez 
(2015) samt Phua och Ahn (2014) som menar att hur pass nära relation man egentligen har till en 
viss Facebook-vän kan påverka hur man agerar på Facebook. Det är dock främst fallet för 
personer som inte är så rutinerade användare av Facebook.  
 
Det är sedan tidigare känt att kraftfullheten med employee advocacy ligger i att det är ett sätt att 
föra ut reklam via personer som man känner och som man därmed har större tillförlitlighet till 
(Frank 2015). En stor del av konsumenterna uppgav att anledningen till att det är större 
sannolikhet att de följer en delning av det här slaget är för att de känner ett större förtroende för 
människor som står dem nära. De menar exempelvis att man förlitar sig mer på nära vänners 
omdöme än personer som man inte känner lika bra. Precis som Phua och Ahn (2014) menar, visar 
resultatet från den här studien hur viktigt det är för företagen att nå ut till personer som har många 
Facebook-vänner. Det är dock inte enbart antalet vänner som spelar roll här utan framförallt 
antalet nära vänner. Att använda sig utav personer med många nära vänner och som har en öppen 
personlighet borde därför ge ett bättre resultat av employee advocacy än om personerna i fråga är 
blygsamma och tillbakadragna. Det finns också en möjlighet att förtroendet för den nära vännen 
som delar varumärkets information smittar av sig till konsumentens förtroendet för företaget.  
 
Som en av respondenterna berättar enligt det inledande citatet i det här avsnittet, så har relationen 
till medarbetaren större betydelse än om man känner till att medarbetaren blir belönad. Det 
innebär att kraftfullheten med employee advocacy på Facebook ökar ju närmre relation 
medarbetaren och konsumenten har. Det betyder att man som företag kan använda personer med 
många nära vänner som förespråkare för att på så sätt överbrygga problemet med det ändrade 
förtroendet som kännedomen om belönad employee advocacy ger.  
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6.2 Employee advocacy i förhållande till ålder  
De hypoteser som har prövats i studien avseende konsumenternas ålder är: 
  
H1: Yngre konsumenter är mer benägna än äldre att följa en delning till ett varumärkes 
Facebook--sida till följd av employee advocacy.  
 
 H2: Yngre konsumenter är mer benägna än äldre att följa en delning till ett varumärkes 
Facebook-sida till följd av kännedomen om belönad employee advocacy. 
  
H3: Yngre konsumenters förtroende för varumärken påverkas mer än äldre konsumenters 
förtroende av kännedomen om belönad employee advocacy.  
 
H4: Yngre konsumenters förtroende för varumärken påverkas mer negativt än äldre 
konsumenters förtroende av kännedomen om belönad employee advocacy.  
  
Vad gäller samtliga hypotesprövningar så förkastades mothypotesen. Det finns därmed inte något 
statistiskt signifikant stöd för att det finns en skillnad mellan de två åldersgrupperna i något av de 
berörda avseendena. Det här analyseras i kommande text. 

6.2.1 Utan kännedom om belönad employee advocacy – ett åldersperspektiv 
Med hjälp av hypoteserna testades det om det finns någon skillnad mellan åldersgrupperna vad 
gäller deras vilja att besöka ett varumärkes Facebook-sida till följd av employee advocacy. 
Resultatet visade att det inte finns något statistiskt signifikant stöd för att det skulle finnas en 
skillnad mellan åldersgrupperna. Det är därmed lika stor sannolikhet att en äldre konsument följer 
en delning av det här slaget som att en yngre konsument gör det. Det finns mycket som pekar på 
att det skulle kunna finnas en skillnad mellan de yngre och de äldre konsumenternas agerande i 
det här avseendet. Enligt Prensky (2001) har de två åldersgrupperna i fråga vuxit upp med helt 
olika teknikvanor. Det innebär att den yngre åldersgruppen har ett försprång i den digitala 
världen, däribland på Facebook och andra sociala medier.  
 
Den äldre åldergruppen använder Facebook och andra sociala medier i en mindre utsträckning än 
de yngre konsumenterna (Findahl & Davidsson 2015, Ozimek & Bierhoff 2016). Mindre vana 
användare av digital teknik, det vill säga främst de äldre personerna, lägger enligt Hayes, van 
Stolk-Cooke och Muench (2015) mindre vikt vid sina sociala medier. Det här ger en indikation 
till att det även skulle kunna finnas en skillnad mellan de yngre och de äldre konsumenternas 
mottagande av employee advocacy på Facebook. Dessutom är den yngre åldersgruppen enligt 
Hyllegard et al. (2013) i allmänhet mer aktiva vad gäller att använda funktionerna på Facebook 
än de äldre är. Äldre personer är därtill mer sparsamma med sina ageranden på sociala medier. 
De äldre personerna interagerar exempelvis endast med varumärken på sociala medier om de 
upplever en nytta i det och upplever att sidan är användarvänlig. 
 
I och med de nämnda skillnaderna skulle man således kunna tänka sig att de yngre 
konsumenterna skulle kunna vara mer frikostiga än de äldre personerna med att följa en delning 
som utförs via employee advocacy. Trots det visade de empiriska resultaten inte på någon 
skillnad mellan de två åldersgrupperna i det här avseendet. Det kan bero på att de tidigare 
nämnda skillnaderna inte är tillräckligt omfattande för att påverka konsumenternas agerande i det 
här avseendet. Det kan även bero på att det finns andra aspekter som påverkar konsumenterna 
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mer än deras åldersrelaterade skillnader. Konsumenter har enligt Mitu och Vega (2014) en viss 
skepsis till varumärkens Facebook-sidor, vilket har presenterats tidigare i kapitlet. Den allmänna 
skepsisen till sidorna kan således styra konsumenternas agerande i högre mån än deras 
åldersrelaterade skillnader. Det förklarar därmed varför det inte blev någon skillnad mellan 
åldersgrupperna. 

6.2.2 Med kännedom om belönad employee advocacy – ett åldersperspektiv 

När konsumenterna har vetskapen om att medarbetaren blir belönad, finns det inte heller något 
statistiskt signifikant stöd för att det skulle finnas en skillnad mellan de två åldersgrupperna. Det 
är således lika stor sannolikhet att en äldre konsument följer en sådan delning som att en yngre 
konsument gör det. Även vad gäller det förändrade förtroendet till följd av användningen av 
employee advocacy visade det sig att det inte fanns någon benämningsvärd skillnad mellan de två 
åldersgrupperna. Det här innebär att det inte går att urskilja något mönster mellan 
konsumenternas ålder och det förändrade förtroendet vid employee advocacy. 
 
Enligt Nielsen (2015) har yngre konsumenter i allmänhet ett större förtroende för reklam på 
sociala medier än vad de äldre har. Det skulle därmed kunna tänkas leda till en större skepsis till 
belönad employee advocacy hos de äldre konsumenterna än de yngre. Det skulle dock även 
kunna tänkas att den yngre åldersgruppen skulle vara mer känsliga för belönad employee 
advocacy eftersom det enligt Moore (2012) är extra viktigt med raka och tydliga budskap till de 
yngre konsumenterna. Information som inte är rak och tydlig har nämligen en tendens att irritera 
yngre konsumenter. Trots de här skillnaderna finns det som tidigare konstaterats inte något 
statistiskt signifikant stöd för att det skulle finnas en skillnad mellan dem i avseendet. Även det 
här kan knytas an till att skillnader mellan de två åldersgrupperna existerar enligt tidigare men de 
är inte så pass fundamentala att de skapar en påtaglig skillnad i det här fallet. En annan 
förklarande orsak kan vara att det finns andra faktorer som har en mer kraftfull inverkan på 
konsumenterna. Enligt tidigare analys av studiens resultat påverkas konsumenterna i stor mån av 
vad medarbetarens avsikt med delningen är. Det här kunde knytas an till Stephen och Galaks 
(2012) definition av köpt och förtjänad reklam. Det går därmed att konstatera att konsumenternas 
påverkan av medarbetarens avsikt är större än deras påverkan av de åldersrelaterade skillnaderna. 
 
Resultaten från undersökningen visade på att det inte heller fanns någon skillnad mellan 
konsumenterna i de två åldersgrupperna vad gäller deras förändrade förtroende för varumärket 
vid kännedomen om belönad employee advocacy. Det innebär att det är lika stor andel av 
konsumenterna i de två åldersgrupperna som upplever att de får ett förändrat förtroende. Att det 
inte fanns någon skillnad mellan de äldre och de yngre konsumenterna kan kopplas an till 
Ramsey et al. (2007). Han understryker att äldre personer har precis samma förmåga som yngre 
personer att bedöma om en försäljningstaktik är oetisk. Även fast användningen av belönad 
employee advocacy inte kan klassificeras som oetisk, kan vi enligt tidigare diskussion konstatera 
att många konsumenter får en mindre tillförlitlighet till varumärken som använder sig av belönad 
employee advocacy. De äldre personerna har således samma förmåga som de yngre att förhålla 
sig till sådana situationer, vilket kan förklara resultatet. 
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6.2.3 Sammanfattande likheter och olikheter mellan åldersgrupperna  
Sammanfattningsvis går det att konstatera att det på ett övergripande plan inte finns några större 
skillnader i åldersgruppernas mottagande av employee advocacy. Det här kunde härledas till att 
skillnaderna mellan åldersgrupperna enligt tidigare forskning inte var nog omfattande för att 
påverka eller förklara konsumenternas agerande till följd av employee advocacy. Det kunde även 
härledas till att det finns andra faktorer som har en större påverkan på konsumenterna än just de 
åldersrelaterade skillnaderna. Hänsyn behöver därmed inte tas till olika åldersgrupper vid 
användning av employee advocacy, eftersom de mottager det på samma sätt.  
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7. Slutsatser 
Studiens sjunde och sista kapitel sammanfattar de resultat som utvunnits från studien. Vi kopplar 
samman studiens slutgiltiga resultat med studiens syfte och besvarar frågeställningarna som 
legat till grund för studien. Kapitlet innefattar även studiens implikationer, begränsningar och 
förslag på fortsatt forskning inom området employee advocacy. 

7.1 Employee advocacy ur konsumenternas perspektiv 
Syftet med studien var att öka kunskapen om employee advocacy genom att studera fenomenet ur 
konsumenternas perspektiv. Mer konkret gjordes det genom att se på hur konsumenternas vilja att 
besöka varumärkens Facebook--sidor påverkas av kännedomen att företag använder sig av 
belönad employee advocacy. Därtill studerades resultaten utifrån konsumenternas ålder. De 
frågeställningar som låg till grund för att uppfylla syftet med studien lyder: 
 
● Hur påverkas konsumenternas vilja att besöka ett varumärkes Facebook-sida genom 

kännedomen att företaget använder sig av belönad employee advocacy? 
 

● Hur kan resultatet härledas till konsumenternas ålder?  
 
Studien har genererat givande svar på båda frågeställningarna. Det visade sig att konsumenternas 
vilja att besöka varumärkens Facebook-sidor till följd av employee advocacy påverkas av om 
medarbetarens avsikt bakom utförandet är känd för konsumenten. Konsumenternas vilja att följa 
delningen och därmed besöka varumärkets Facebook-sida sjönk nämligen när de fick kännedom 
om att medarbetaren blev belönad för att utföra delningen. Det här kan knytas an till att 
förtroendet för varumärket hos en stor andel av konsumenterna sjönk vid kännedomen. 
Konsumentens förtroende är i många fall avgörande för huruvida konsumenten väljer att 
interagera med varumärket på Facebook. Konsumenterna visade sig därmed vara känsliga för 
medarbetarens bakomliggande syfte med delningen, vilket påverkar deras vilja att besöka 
varumärkets Facebook-sida. Som svar på studiens första frågeställning kan vi därmed konstatera 
att konsumenternas vilja att besöka ett varumärkes Facebook-sida blir mindre av kännedomen att 
företaget använder sig av belönad employee advocacy. 
 
Ytterligare ett intressant resultat av studien är att den visade på att den allmänna kännedomen om 
att det finns företag som belönar sina medarbetare för att de delar företagets information är 
allmänt låg. Många konsumenter är således inte medvetna om att belönad employee advocacy 
förekommer. I och med det kan det vara svårt för konsumenterna att reagera och reflektera över 
avsikten bakom de delningar som deras Facebook-vänner gör. Slutsatserna vi kan dra är således 
följande. Konsumenterna får en lägre vilja att besöka ett varumärkes Facebook-sida till följd av 
employee advocacy när belöning av medarbetaren förekommer, än när belöning inte förekommer. 
Det här är dock endast fallet då konsumenten har kännedom om belöningen. Eftersom 
kännedomen om belönad employee advocacy är liten är det möjligt att avsikten bakom delningen 
inte alltid är känd för konsumenterna. Då genereras ett förtroende hos konsumenterna som 
grundas i vad de tror att avsikten är, istället för vad avsikten egentligen är.  
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Vad gäller konsumenternas ålder visade studien på att det inte finns några benämningsvärda 
skillnader mellan konsumenter som är 35 år eller yngre och 36 år eller äldre, vad gäller employee 
advocacy. De två åldersgrupperna visade sig således vara mycket lika varandra i avseendet. Det 
går därmed inte att härleda resultatet till konsumenternas ålder, vilket besvarar studiens andra 
frågeställning. Tidigare forskning om olika åldersgrupper och generationer visar på att det finns 
många skillnader mellan de två åldersgrupperna som studerats i den här studien. Den här studien 
gav dock ett utfall som visade på att skillnaderna inte är fundamentala nog för att påverka 
konsumenternas agerande till följd av employee advocacy. Vi kan konstatera att det finns andra 
faktorer som påverkar konsumenterna i större mån än deras åldersrelaterade skillnader. Att det 
inte finns någon skillnad mellan åldersgrupperna i avseendet tillför värdefull kunskap till 
vetenskapen om konsumentbeteenden. Därtill är det en dyrbar insikt för företag som arbetar med 
employee advocacy. Studien visar på att det inte finns något behov för företag att anpassa 
utövandet av employee advocacy efter vilken typ av åldersgrupp man vill nå ut till. 

7.2 Sammanfattande slutsatser och implikationer 
Avslutningsvis går det att konstatera att studien har tillfört nya insikter om employee advocacy. 
Att studera området ur konsumentens synvinkel har genererat betydelsefulla resultat ur flera 
perspektiv. Resultatet tillför den vetenskapliga forskningen ny kunskap om konsumentbeteenden. 
Det här gäller både konsumentbeteenden vid employee advocacy och konsumentbeteenden i olika 
åldersgrupper. Studien har dessutom genererat användbara resultat som man bör ha i åtanke vid 
användningen av employee advocacy. Studien har främst visat på att man måste vara mycket 
försiktig med hur utövandet av employee advocacy upplevs av konsumenterna, eftersom de är 
känsliga för avsikten bakom utförandet. Konsumenternas vilja att besöka ett varumärkes 
Facebook-sida minskar nämligen vid kännedomen att företaget använder sig av belönad 
employee advocacy. Det finns dock inget behov av att ta hänsyn till åldersgrupper vid employee 
advocacy.  
 
Resultaten från studien är av användning för samtliga företag som använder eller överväger att 
använda employee advocacy. De sociala medierna skapar större utrymme för människor för att 
uttrycka åsikter, både för konsumenter och för medarbetare. Medarbetarnas påverkan på 
varumärket blir därmed viktigare och viktigare. Att kunna hantera employee advocacy på rätt sätt 
är därmed en betydelsefull insikt i dagens digitala och sociala värld. Precis som en av 
respondenterna uttryckte sig så är employee advocacy “ett smart sätt att få ut sitt varumärke på så 
länge vi som ser delningen inte vet om metoden.” 

7.3 Begränsningar 
Det är viktigt att påminna läsaren om att resultatet från den här studien berör hur konsumenterna 
tror sig agera, istället för hur de agerar i praktiken. Det kan finnas skillnader mellan hur 
konsumenterna tror sig agera och hur de faktiskt agerar, vilket man bör ha i åtanke. Studien syftar 
dock till att öka kunskapen om employee advocacy och konsumenternas vilja att besöka 
varumärkens Facebook-sidor till följd av det. Konsumenterna har en uppfattning av vad de vill 
och hur de utefter det tror sig agera. Konsumenternas syn och förtroende för varumärket påverkar 
i sin tur deras faktiska agerande gentemot varumärkena. I och med det genererar studien trots 
begränsningarna betydelsefulla och applicerbara resultat inom området.  
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7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Eftersom employee advocacy är ett område som hittills är relativt orört inom forskningen vill vi 
understryka vikten av att ytterligare studier görs inom området. Det bör först och främst nämnas 
att en mer omfattande studie med samma utgångspunkt som den här studien skulle kunna vara av 
intresse, eftersom möjligheten att generalisera resultaten då skulle vara större. Det skulle även 
vara intressant att inkludera andra demografiska variabler än åldern för att se huruvida resultaten 
skiljer sig åt inom dem. Exempel på sådana variabler är kön och utbildning. En utveckling av 
forskningen om employee advocacy ur andra intressenters perspektiv skulle även kunna vara 
gynnsamt för att skapa ett bredare perspektiv inom området. Eftersom den här studien fokuserar 
på employee advocacy på Facebook är ytterligare ett tänkvärt förslag att studera hur resultaten 
skulle bli på andra sociala medier. Exempel på sociala medier som skulle kunna vara av intresse 
är Instagram och Twitter. 
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Bilaga 1 - Enkätformulär 
Här följer den text som skickades ut tillsammans med enkäten. När enkäten disponerades i 
Facebook-gruppen Marknadsföring är tillåtet!! framgick det även att vi är studenter vid Blekinge 
Tekniska Högskola. 
 
Hej!  
Vi är två studenter som skriver vårt kandidatarbete i företagsekonomi. Vi skulle vara väldigt 
tacksamma om du kunde ta ett par minuter till att svara på vår enkätundersökning. 
Du hittar enkäten på nedanstående länk.
http://goo.gl/forms/qOtzT6LLor 
 
Mvh Ebba Sjöstrand & Ylva Nelson 
 
De frågor som respondenterna fick besvara var följande: 
 
1. Vilket år är du född?
(Öppet svar) 
 
2. Hur ofta använder du Facebook? 
Varje dag 
Några gånger per vecka 
Några gånger per månad 
Några gånger per år 
Aldrig  (Enkäten avslutas) 
 
3. Brukar du besöka något företags eller varumärkes Facebook-sida? 
Ja, ofta 
Ja, ibland 
Nej, sällan 
Nej, aldrig 
  
4. Brukar dina Facebook-vänner dela information från det företag eller varumärke som de 
arbetar på, via sina privata Facebook-användare? 
Ja, ofta  (Vidare till fråga 5) 
Ja, ibland (Vidare till fråga 5) 
Nej, sällan 
Nej, aldrig 
 

5. Varför tror du att man delar information från det företag eller varumärke  
man arbetar på?

 För att man vill dela med sig av informationen. 
För att man är stolt över att arbeta på företaget eller varumärket.  
För att man får belöning för att dela informationen. 
Annat? (Öppet svar) 
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6. Anta att en av dina Facebook-vänner delar information från det företag eller varumärke 
han eller hon arbetar på, via sin privata användare. Hur stor är sannolikheten att du följer 
delningen? 
Mycket stor 
Stor 
Liten 
Mycket liten 
  
7. Anta igen att en av dina Facebook-vänner delar information från det företag eller 
varumärke de arbetar på, via sin privata användare. Du får nu veta att personen i fråga får 
en belöning från företaget för att göra detta. Hur stor är sannolikheten att du följer 
delningen? 
Mycket stor 
Stor 
Liten 
Mycket liten 
 
8. Anta samma situation som i föregående fråga: en av dina Facebook-vänner delar 
information från det företag eller varumärke de arbetar på, via sin privata användare. Du 
får veta att personen i fråga får en belöning från företaget för att göra detta. Förändras ditt 
förtroende för företaget/varumärket? 
Ja (Vidare till fråga 9) 
Nej 
  
 9. Hur förändras ditt förtroende för företaget/varumärket? 

Mycket positivt 
Positivt 
Negativt 
Mycket negativt 

  
10. Är sannolikheten större att du skulle följa delningen om personen som delade 
informationen är en familjemedlem eller en nära vän till dig? 
Ja, mycket större  (Vidare till fråga 11) 
Ja, lite större  (Vidare till fråga 11) 
Nej, inte så stor 
Nej, inte alls 
 

11. Varför är sannolikheten större? 
(Öppen fråga) 

  
12. Har du innan du deltog i denna undersökning hört talas om att anställda på ett företag 
kan få belöning om de delar information från företaget eller varumärket på facebook eller 
andra sociala medier? 
Ja 
Nej 
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13. Har du hört talas om begreppet employee advocacy? 
Ja 
Nej 
 
14. Har du några övriga synpunkter som du vill tillägga? 
(Öppet svar) 
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Bilaga 2 - Kodning av slutna enkätsvar 
 
Vilket år är du född? 
1 = 35 år eller yngre 
2 = 36 år eller äldre 
999 = Inget svar 
 
Hur ofta använder du Facebook? 
1 = Varje dag 
2 = Några gånger per vecka 
3 = Några gånger per månad 
4 = Några gånger per år 
5 = Aldrig 
99 = Inget svar 
 
Brukar du besöka något företags eller varumärkes Facebook-sida? 
1 = Ja, ofta 
2 = Ja, ibland 
3 = Nej, sällan 
4 = Nej, aldrig 
99 = Inget svar 
  
Brukar dina Facebook-vänner dela information från det företag eller varumärke som de 
arbetar på, via sina privata Facebook-användare? 
1 = Ja, ofta 
2 = Ja, ibland 
3 = Nej, sällan 
4 = Nej, aldrig 
99 = Inget svar 
  
Anta att en av dina Facebook-vänner delar information från det företag eller varumärke 
han eller hon arbetar på, via sin privata användare. Hur stor är sannolikheten att du följer 
delningen? 
1 = Mycket stor 
2 = Stor 
3 = Liten 
4 = Mycket liten 
99 = Inget svar 
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Anta igen att en av dina Facebook-vänner delar information från det företag eller 
varumärke de arbetar på, via sin privata användare. Du får nu veta att personen i fråga får 
en belöning från företaget för att göra detta. Hur stor är sannolikheten att du följer 
delningen? 
1 = Mycket stor 
2 = Stor 
3 = Liten 
4 = Mycket liten 
99 = Inget svar 
 
Anta samma situation som i föregående fråga: en av dina Facebook-vänner delar 
information från det företag eller varumärke de arbetar på, via sin privata användare. Du 
får veta att personen i fråga får en belöning från företaget för att göra detta. Förändras ditt 
förtroende för företaget/varumärket? 
1 = Ja 
2 = Nej 
99 = Inget svar 
  
Hur förändras ditt förtroende för företaget/varumärket? 
1 = Mycket positivt 
2 = Positivt 
3 = Negativt 
4 = Mycket negativt 
99 = Inget svar 
  
Är sannolikheten större att du skulle följa delningen om personen som delade 
informationen är en familjemedlem eller en nära vän till dig? 
1 = Ja, mycket större 
2 = Ja, lite större 
3= Nej, inte så stor 
4 = Nej, inte alls 
99 = Inget svar 
  
Har du innan du deltog i denna undersökning hört talas om att anställda på ett företag kan 
få belöning om de delar information från företaget eller varumärket på facebook eller 
andra sociala medier? 
1 = Ja 
2 = Nej 
99 = Inget svar 
  
Har du hört talas om begreppet Employee Advocacy? 
1 = Ja 
2 = Nej 
99 = Inget svar 
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Bilaga 3 - Mann-Whitney U test 
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Bilaga 4 - Resultat från öppna frågor 
 
Fråga 5. Varför tror du att man delar information från det företag eller varumärke man arbetar på? 
I reklamsyfte 
Tror det kan bero på en kombination av ovan nämnda anledningar 
För att man jobbar som Facebook-ansvarig för företaget 
För mig helt obegripligt 
  
Fråga 11. Varför är sannolikheten större? 
På grund av relationen mellan oss och att det är lättare att få reda på syftet till delningen om företaget innan jag 
gör en delning. 
stödja nära 
Det handlar om stöd och uppbackning utav personen på det professionella planet. 
Om detta är en person man är nära vän med förlitar man sig också mer på dennas omdöme, även om det är 
klargjort att de får betalt. 
Känner personen bättre och därav mer förtroende ( oftast iallafall) 
för att det är intressant att se vad vänner/familjemedlemar arbetar med 
Därför att man vill stödja dem 
After pointing a answer it is useful to person to increase he/his confidence level . 
då vet man om det är något som personen står för och om man vill stödja/läsa mer om det 
Förtroende för dem är större 
tillit 
Har större förtroende för mina vänner och bekanta. De vet vad jag är intereserad av. 
Litar mer på nära vänner/familj 
Närmare relation 
Jag bryr mig mer då. 
Trovärdighet 
Större förtroende för den man känner. 
För att man vill hänga med i vad som händer den personen, ex på jobbet 
man vill alltid hjälpa familjemedlemmar 
För att jag bryr mig mer om vad de delar 
För att de står mig nära, kan det gynna dem eller det de jobbar för så är jag villig att hjälpa till. 
Blir mer intressant om man har en nära relation till personen som delat inlägget 
Större förtroende för personen som delar. 
Större möjlighet att det de delar intresserar mig/kan bli ett samtalsämne senare. 
Mer intressant ur ett privat perspektiv 
Relationen till företaget är antagligen söttre 
Litar mer då 
Jag tycker om mina kompisar 
Tilliten är större 
För att jag litar mer på min familj 
De får belöning, det kostar inte mig något att skrolla lite längre. 
För att om min nära får betalt för det vill jag stötta hen 
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Jag är mer intresserad av vad mina nära tycker och tänker än en random facebookvän från förr. 
Bryr mig mindre om "vanliga" facebookvänners arbete osv. 
För att man vill hjälpa dem som står en nära. 
Support för sina vänner under förutsättningen att det faktiskt är något jag är intresserad av. 
Man bryr sig mer om vissa personer än andre helt enkelt 
För att man vill uppmuntra ens närmaste vänner och familj. Framförallt gäller delningar och att man följer 
någon, om det är ett företag som personen i fråga startat själv. Jag är också ganska "duktig" på att följa andra 
och gilla för att jag själv vill att mina vänner och bekanta ska gilla mina delningar och inlägg av mitt egna 
företag. 
litar mer på min familj 
Därför 
Support your fam 
Klart man vill hjälpa nån i familjen eller en nära vän. 
Medlidande 
För att man vill stötta de som står en nära 
Blir mer nyfiken då 
Man litar mer på sin närmaste familj. 
Mer trovärdigt, litar på familjemedlemmarnas omdöme. 
Av välvilja 
Förtroendet. 
Det skulle jag vilja påstå händer även om saker som inte är ang företag/varumärken. Man får väll ut något själv 
av att visa facebookstöd för sina nära och kära. Det är min teori iaf. 
Mer intressant när det är någon man känner 
Vad de närmsta vill förmedla känns helt enkelt lite viktigare att följa. Respekt mot dem som delar. 
Familjen kommer i första hand 
För att jag känner dem bättre 
Jag hjälper mycket hellre en nära vän/familjemedlem. 
För att jag bryr mig och vill stötta dem. 
intresserad av personens liv och vad hen håller på med 
Jag är involverad och intresserad 
För att jag litar på personen som delar. 
Om jag bryr mig om dem så bryr jag mig kanske om vad de gör också 
För att det är någon jag litar på och som jag tror har relevant information för mig 
För dem hade gjort samma för mig 
Följer gärna nära anhöriga 
Känns pålitligare 
Man värnar om sin familj 
Berör mer att hjälpa dom nära 
man vill stödja 
Det känns viktigare och seriösare om det är nån man känner 
Ifall företaget ej bedriver en verksamhet som känns intressant för mig, så kommer jag bara följa delningen ifall 
personen är någon som står mig nära för att göra en tjänst åt dem. 
För att hjälpa släkt och vänner 
Man vill hjälpa/stötta sina nära och kära. 
Detta är självfallet beroende på företag och person i fråga, men relevansen känns högre. 
Jag litar på mina nära 
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Man litar på folk i sin närhet 
Jag får ingen belöning. Nära vänner eller familj stödjer jag gärna. Har dock mycket vänner man knappt känner 
på fejjan så orkar ej lägga tid på att de ska belönas. 
Man vill främja en familjemedlem/vän 
I trust that my friends send stuff that is somewhat interesting, and that they are open about why they are 
sending it (i.e. that they'll tell me if they're sending it because it is interesting or because they get a kickback 
from the company). 
Desto mer jag känner en människa desto mer litar jag på hen... 
Vet mer om situation och företaget redan innan 
Beroende på förmodat större förtroende (vilket givetvis kan vara tvärt om i vissa fall). 
Familjen är viktig 
Eftersom man känner personen och vill hjälpa till 
Mer involverad 
Supporta familj/vänner! 
Så är det 
Stöd och intresse 
Lojalitet 
Legitim källa 
Det är en vän, stöttar det mesta, privat eller arbetsrelaterat 
Jag känner angagemang och får förtroende 
Närheten 
Pga utav att dessa mäniskor är ärmere mig och därav har jag mera tid och förståelse när de gör saker 
Därför att jag är intresserad av min familjemedlems/väns vardag, även om jag inte är särskilt intresserad av 
företaget/varumärket som sådant. 
Nyfikenhet. 
Det har inte hänt än men jag antar att jag hade följt en sån delning. Det är mer intressant att få veta vad ens 
familjemedlemmar gör än "facebookvänner". 
För man följer och stöttar sina nära och kära mer än random vänner 
Intressantare när man känner personen 
För att familjen går först 
Beror på om jag tycker delningen är intressant eller inte 
Troligare att man skulle handla något som en nära vän tipsar om. 
Känns bättre 
Stödjer t ex mina barns intressen 
Det finns känslomässiga band som påverkar 
För att det är någon som står mig nära. Man bistår närstående i större utsträckning. 
Mer trovärdigt, intressant 
Intresserad av vad de gör och vill stötta dem. 
Intressantare kanske 
För att hjälpa nära och kära 
  
Fråga 14. Har du några övriga synpunkter som du vill tillägga? 
Väldigt intressant ämne, har aldrig tänkt tanken tidigare. Spontant är det nog ett smart sätt att få ut sitt 
varumärke på så länge vi som ser delningen inte vet om metoden. :) 
Det känns som om detta används av mindre etablerade företag..ostabila..såna som är mer beroende av individer. 
Frågan om man besöker ett företags sida var lite oklar. Jag kan ju följa företag i mitt flöde utan att besöka deras 
sida... 
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Känns olustigt om min chef skulle be mig att dela företagets inlägg. Får uppfattningen att folk själva delar för 
att det kanske kan gynna dem. Eller så är man stolt och vill visa ev framgångar el dylikt. För övrigt en 
intressant fråga ni tar upp. Tack för mig. 
The key element seems to me to be trust. I follow links from friends because I trust them, and I trust them to be 
open and honest. I also trust them to filter what they share, and tend to ignore those that share things I regard as 
meaningless. 
-Använder själv Facebook dagligen för marknadsföring, men riktat till en utvald grupp, som inte är offentlig. 
Öppen marknadsföring görs på fel sätt av många och minskar därmed förtroendet för denna information. 
Om man inte betalar för en tjänst så är det sannolikt att man själv är produkten... 
Att företag ger belöningar för att få "reklam" tycker jag personligen är fel, men inte så konstigt att de gör det 
med tanke på hur mycket de kan tjäna på det. 
Enda gången som jag kan tänkas följa en Facebook-väns delning från ett företag hon/han arbetar på är om det 
rör sig om vännens egna lilla företag, om det är en familjemedlem/nära vän eller om företaget ägnar sig åt 
någonting särskilt intressant ur min synpunkt. 
Att delning eller inte beror mer på om företaget/ämnet var intressant eller inte, snarare än vem som lade upp det 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


