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ABSTRACT 
 

Under de senaste åren har användandet av Facebook blivit allt vanligare. Det har blivit ett naturligt 
inslag i vardagen för en stor del av Sveriges befolkning. Inte bara i privatpersoners liv utan på senare 
år också för företag. Många företag ser det idag som en självklarhet att finnas representerade på 
Facebook där de kan ha direktkontakt med kunder. Det är dock lätt att få en känsla av att många 
företag uppmärksammat Facebooks popularitet och känner krav på att finnas där, utan att riktigt veta 
varför och hur de ska bete sig i den nya miljön.  
 
En trend är att i kommunikationen med människor på Facebook vara väldigt informell och avslappnad. 
Syftet med följande uppsats är att undersöka hur unga människor ser på företags närvaro på Facebook, 
hur den avslappnade och informella stil som de ofta använder sig av där uppfattas och slutligen varför 
unga människor hellre följer vissa sorters företag än andra på Facebook. 
 
Hur unga människor uppfattar de satsningar som företag gör på Facebook är ett fenomen som det inte 
bedrivits särskilt mycket forskning kring än. Det teoretiska ramverket i följande uppsats består av 
Joshua Meyrowitz teori om hur dagens medieklimat resulterat i avmystifiering av auktoriteter, Danah 
Boyds teori om hur Facebook som offentligt nätverk påverkar människors beteende och slutligen 
Lennart Hellspong och Per Ledins resonemang rörande vad ett informellt tilltal kan sägas signalera. 
 
Studien som genomfördes genom semistrukturerade gruppintervjuer visar att de företag som anammar 
ett vardagligt och informellt tilltal i måttlig dos uppfattas på ett mycket positivt sätt. Detta medan de 
företag som använder en väldigt informell ton uppfattas som oseriösa, speciellt om det rör sig om 
företag som förknippas med exklusivitet och auktoritet. 
 
Vidare visar studien att det finns en i grunden mycket positiv inställning till företags närvaro på 
Facebook. Företag som har Facebook uppfattas som mer moderna och med i svängen, jämfört med 
motsvarande företag som inte finns representerade där. Det visade sig dock att det inte bara är mycket 
känsligt för exklusiva eller auktoritära företag att använda ett informellt tilltal. Det anses inte heller 
lämpligt för sådana företag att överhuvudtaget finnas på Facebook. Exklusiviteten eller auktoriteten 
skadas när dessa företag genom närvaron Facebook kommer närmre inpå människors vardag. 
 
I studien framkommer även att unga människor hellre gillar vissa sorters företag framför andra på 
grund av att gillandet och följandet av företag till stor del handlar om att skapa en online-identitet. 
Facebooks funktion som ett socialt nätverk, där publiker som tidigare var åtskilda nu finns samlade gör 
att unga människor främst gillar okontroversiella och trendiga företag som anses vara välkända i 
vänkretsen. Företag som de i verkligheten har ett gott öga för, men som inte överensstämmer med 
Facebookvännernas förväntningar undviks helt. 
 
Nyckelord: Facebook, företag, informellt tilltal, avmystifiering, sociala nätverk 
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1 Inledning 

Under de senaste åren har användandet av Facebook blivit allt vanligare. Där är det lätt att få kontakt 

med gamla vänner, hålla sig uppdaterad angående vad familj och bekanta har för sig, planera fester 

och dela med sig av sitt liv till andra användare. Det har blivit ett naturligt inslag i vardagen för en stor 

del av Sveriges befolkning, inte bara i privatpersoners liv utan också för företag. Många företag idag 

ser det som en självklarhet att finnas representerade på Facebook. Där kan de ha direktkontakt med 

sina kunder, annonsera och marknadsföra sig. Det är dock lätt att få en känsla av att många företag 

uppmärksammat Facebooks popularitet och känner krav på att finnas där, utan att riktigt veta varför 

och hur de ska bete sig i den nya miljön. En del företag genomför välarbetade kampanjer, andra har 

bara en sida med sitt företagsnamn på. Några använder sidan som en ren kundtjänstfunktion, andra för 

utskick av information och somliga för att kunna småprata med kunder och andra intressenter online. 

En del har flera tusen följare, andra har bara någon handfull. En trend är att i kommunikationen med 

sina kunder vara informell och avslappnad. Det är inte ovanligt att företag kommer med glada tillrop 

som till exempel "Brr! Det är kallt ute. Vi föreslår att ni håller er inomhus med en kopp te. Vad gör ni 

kalla dagar som denna?". Men hur tas detta emot av Facebookanvändarna? Det jag vill göra är att 

undersöka hur unga människor uppfattar företag på Facebook och hur de ser på den informella och 

avslappnade kommunikation som företag ofta använder där. Dessutom vill jag titta närmare på varför 

unga människor hellre gillar och följer vissa sorters företag på Facebook framför andra.  

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur unga människor ser på företags närvaro på Facebook, hur den 

avslappnade och informella stil som de ofta använder sig av där uppfattas och slutligen varför unga 

människor hellre gillar vissa sorters företag än andra på Facebook. 

 

1.2 Frågeställningar 

Hur uppfattar unga människor det vardagliga och informella tilltal som många företag 

använder på Facebook? 

 

Hur uppfattar unga människor företag som finns på Facebook och på vilket sätt påverkar närvaron 

där deras syn på dessa företag? 

 



 5 

Hur kommer det sig att det finns vissa sorters företag som unga människor gillar mer gärna än andra 

på Facebook? Vilka sorters företag är unga människor mest benägna att gilla på Facebook? 

 

1.3 Material och avgränsningar 

Mitt empiriska material bygger på intervjuer som genomförts under mars och april 2012. Materialet 

består av totalt 5 gruppintervjuer med mellan 3 och 6 intervjupersoner i varje grupp. Totalt deltog 20 

intervjupersoner i undersökningen. Jag har valt att begränsa urvalet av intervjupersoner till unga 

Facebookanvändare i Stockholms län som är mellan 16 och 30 år gamla eftersom det är en åldersgrupp 

som använder Facebook mycket. Dessa personer är också ofta de som företag har för avsikt att nå med 

satsningar i sociala medier. Anledningen till att jag valt att sätta en åldersgräns nedåt i ålder, trots att 

även personer under 16 års ålder ofta använder Facebook intensivt, är att jag vill försäkra mig om att 

intervjupersonerna har viss erfarenhet av relationer med företag. Den geografiska avgränsningen har 

jag gjort av praktiska skäl då jag befinner mig i Stockholms län och kommer göra mina intervjuer här. 

 

1.4 Bakgrund 

 

1.4.1 Facebooks funktion som länk mellan företag och människor 

Under de senaste åren har användandet av sociala medier blivit allt vanligare. Störst av alla 

nätverkssajter är Facebook som i slutet av december 2011 kunde stoltsera med 845 miljoner aktiva 

användare (http://newsroom.fb.com). Facebook har funnits sedan 2004 och blivit ett naturligt inslag i 

vardagen för många. Där kan man få kontakt med gamla vänner, hålla sig uppdaterad angående vad 

familj och vänner har för sig, planera tillställningar och dela med sig av sitt liv. Men Facebook har inte 

bara blivit ett självklart inslag i privatpersoners liv.  

 

Sedan november 2007 finns möjligheten för företag, organisationer och andra offentliga personer att 

skapa en egen sida på Facebook. Nu fem år senare finns 37 miljoner aktiva sidor 

(http://newsroom.fb.com). Specifik statistik för Sverige är svår att hitta, men säkert är att många 

företag nu ser det som en självklarhet att finnas representerade på Facebook där de kan få 

direktkontakt med sina kunder, annonsera och bygga sina varumärken.  
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Man börjar följa ett företag genom att klicka på gilla-markeringen på företagets sida på Facebook. Det 

innebär att man i sitt nyhetsflöde får företagets uppdateringar på samma sätt som man får sina vänners 

statusuppdateringar och därmed får löpande information från företaget ifråga. När man gillar ett 

företag uppmärksammas ens Facebookvänner på detta i sina nyhetsflöden och kan kommentera detta. 

Samma sak gäller om man väljer att kommentera något på företagets sida eller gilla något av företagets 

statusuppdateringar. De organisationer, företag eller offentliga personer som man är gillar visas också 

under rubriken "favoriter" på personens egen profilsida (http://newsroom.fb.com). Företag som skapat 

sig en Facebooksida kan i sin tur via en av Facebooks funktioner få information om de människor som 

valt att gilla dem. De kan se i vilken ålder de är, av vilket kön de är, och mycket annat 

(http://ads.ak.facebook.com). 

 

2 Tidigare forskning 
Hur unga människor uppfattar de satsningar som företag gör på Facebook är ett fenomen som det, mig 

veterligen, inte bedrivits särskilt mycket forskning kring än. Däremot finns det forskning som på olika 

sätt går att relatera till vad jag avser att studera. Det finns till exempel forskning om företag på 

Facebook, men då främst med fokus på hur företag och organisationer bör agera i sociala medier och 

vad nyttan med att använda sociala medier är. Bland annat Clapperton (2009) och Qualman (2011) 

skriver om hur sociala medier kan användas för ett lyckat resultat. De beskriver båda att anledningen 

till att det finns ett behov av sociala medier är att människors sätt att kommunicera har förändrats.  

 

Hemsidor utan möjlighet till interaktion eller kommunikation hör enligt dem till en svunnen tid, en tid 

som kallades web 1.0. Tidigare tog människor passivt in information över nätet och var nöjda med det, 

men nu vill människor delta och få möjlighet till interaktion. Den här nya tiden kallar de web 2.0 eller 

World of mouth (Clapperton 2009:9-10, Qualman 2011:1-5). Qualman visar vidare på att användandet 

av sociala medier bygger på några av människans mest basala behov, behovet av att känna sig 

bekräftad och ha koll på vad vänner och bekanta gör (Qualman 2011:27).  

 

Qualman beskriver även att detta gör att något som kallas för “Bragadocian behavior” lätt uppkommer. 

Med detta syftas på hur vistelsen på Facebook blir till en tävling i vem som är först med nya saker, 

vem som är häftigast och vem som gör roligast saker (Qualman 2011:50). Detta beskriver han att man 

kan utnyttja för att få människor att tipsa varandra om olika företag och fenomen. Dessa böcker har jag 
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funnit användbara för att få förståelse för hur företag tänker kring sin närvaro på Facebook, men då jag 

valt att inte göra någon närmre analys av något specifikt företags kommunikation kommer jag inte 

använda mig av dessa teorier. 

 

Mer intressant för mig är då forskning kring användningen av Facebook för identitetsbyggande och 

dess betydelse i människors vardag. Zhao, Grasmuck och Martin (2008) skriver i en artikel i 

publikationen “Computers in Human Behavior” om hur människor använder Facebook för att ge 

uttryck för sin identitet. Liksom Meyrowitz (1985) och Boyd (2011) vilka jag använder mig av i mitt 

teoretiska ramverk, resonerar även de kring bakre och främre regioner. På Facebook menar de att 

användarna kan ta kontroll över dessa regioner genom att ändra inställningarna på sitt konto och 

därmed reglera vem som kan se vad. Detta innebär enligt dem att Facebook skapar nya möjligheter när 

det handlar om att själv styra vilken bild av sig själv man vill visa för andra (Zhao et al. 2008:12). 

 

 De menar vidare att Facebookanvändares självrepresentation skiljer sig från hur självrepresentationen 

i de anonyma nätverk som förr i tiden var vanliga på internet såg ut. Idag hävdar Facebookanvändare 

sina identiteter genom att “visa” snarare än att “berätta”. Förr var det vanligt att man skrev en 

presentation av sig själv där man berättade vem man var. Idag visar man indirekt vem man är, eller 

kanske snarare vem man vill vara, genom att lägga upp vissa sorters bilder och uppdateringar (Zhao et 

al. 2008:5). Med anledning av att fokus i min uppsats ligger på just det informella tilltalet och det 

faktum att företag genom att använda Facebook kommer närmare inpå människors vardag, så har jag 

dock valt att använda mig av nedanstående teorier i min analys. 

 

3 Teoretiskt ramverk 
 

3.1 Nya mediers påverkan på socialt beteende 

Det står klart att nya medier genom historien alltid påverkat människors vardag. Nya medier har 

successivt förändrat hur vi kommunicerar och varifrån människor hämtar information. En del, bland 

annat Joshua Meyrowitz (1985) menar att medierna också påverkar hur mäktiga människor och 

organisationer förvaltar makt. Han menar att en av följderna av att elektroniska medier blivit 

etablerade är att auktoriteter och ledarroller avmystifieras. De nya medierna gör att framställningen av 

auktoriteter nu präglas av mer mänskliga sidor, vilket han menar ofta är en fördel eftersom det gör att 
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auktoriteter uppfattas som mer trovärdiga. Dessa begrepp och teorier om hur elektroniska medier 

påverkar relationen mellan auktoritära figurer och vanliga människor vill jag använda för att förklara 

hur unga människor uppfattar företags användning av Faceboook. 

 

3.2 Bakre regioner, främre regioner och mellanregioner 

De elektroniska medierna har påverkat och förändrat relationen mellan vad Meyrowitz kallar för 

främre och bakre regioner. Med främre region avses den offentliga gestaltningen och med bakre 

regioner syftas på privata områden. Meyrowitz menar att det inte är den fysiska miljön som påverkar 

hur den sociala interaktionen ser ut, utan snarare människors beteende. För när en publik förändras, 

förändras också det sociala beteendet, eftersom man agerar efter vilka som ser eller hör på (Meyrowitz 

1985:36-39). De elektroniska mediernas genomslag har skapat både möjligheter och problem för 

auktoriteter. Med hjälp av elektroniska medier har bakre regioner och främre regioner närmat sig 

varandra, vilket har gjort det möjligt för vanliga människor att ta del av mer information om 

auktoriteter. Den nya region som uppstått när privat och offentligt närmat sig varandra kallar 

Meyrowitz för mellanregionen. Denna region menar han inkluderar delar av både bakre och främre 

regioner, men tenderar att innehålla främst bakre regioner (Meyrowitz 1985:47). 

 

En del kan röra sig mellan dessa främre och bakre regioner utan problem. Till exempel kan en högt 

uppsatt chef representera företaget på ett möte i ena stunden, för att sedan synas i en informell 

situation tillsammans med sin familj. Enligt Meyrowitz teori skapar ett sådant beteende trovärdighet. 

Vidare menar han att de ledare som är kloka utnyttjar de nya medierna och dess transparens till att visa 

upp strategiskt valda mellanregioner för att öka sin trovärdighet och bättra på sitt anseende. Genom att 

visa upp dessa utvalda mellanregioner kan ledare framstå som mer naturliga och ha lättare att bli 

omtyckta eftersom de inte längre uppfattas som opersonliga auktoriteter (Meyrowitz 1985:48). 

 

Den nya transparensen innebär dock även risker. För att användandet av mellanregioner i medier med 

syftet att stärka sitt anseende krävs att dessa mellanregioner överensstämmer med hur verkligheten ser 

ut. Om allmänheten genomskådar falska framställningar av mellanregioner så kan detta slå tillbaka och 

skada en auktoritets, ett företags eller en organisations anseende svårt (Meyrowitz 1985:160-163). 
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3.3 Avmystifierade auktoriteter 

Meyrowitz menar att hierarkin i olika sammanhang till stor del bestäms av hur kommunikationens 

mönster ser ut. Skillnaden mellan auktoriteter och vanliga människor uttrycks och underhålls genom 

kontroll över kunnande och färdigheter. Asymmetrisk kommunikation tenderar att upprätthålla en 

sådan kontroll, medan skiftet till en ömsesidig kommunikation att signalera ett mer jämlikt förhållande 

(Meywowitz 1985:62-64). Därför kan auktoriteters status undermineras när vanliga människor får 

tillgång till samma information som tidigare varit förbehållen endast dem.  

 

Effekten av de nya mediernas transparens har blivit att vi ser ledare som vanliga människor bland oss 

andra. Ledare tvingas att visa mer av sina privata sidor, då de inte klarar av att behålla en mystisk och 

auktoritär image (Meyrowitz 1985:66). De får kliva ner från sina piedestaler. Därför är det viktigt att 

auktoriteter vågar visa upp trovärdiga mellanregioner för att skapa förtroende. Bakre regioner kan 

annars läcka ut då det inte går att ha samma kontroll över informationen som tidigare (Meyrowitz 

1985:160-161). Detta ställer nya krav på de som rör sig i medielandskapet. Ju högre status en ledare 

eller ett företag hade tidigare, desto viktigare är kontrollen över vilka bakre regioner och vilken social 

information som visas utåt.  Tidigare när medierna inte hade samma utbredning och samma funktioner 

var det möjligt för auktoriteter att framstå som ofelbara och oövervinnerliga. Detta är något som inte 

fungerar lika bra nu som då, varför många använder en mer öppen stil i medierna. En sådan stil anser 

Meyrowitz att människor idag i regel letar efter och föredrar (Meyrowitz 1985:65). 

 

Detta resonemang kan, enligt mig, på samma sätt som det gäller ledare även tänkas gälla för företag 

som etablerar sig på Facebook. Det är möjligt att företag genom att på Facebook framstå som 

mänskliga och personliga vill kontrollera sina mellanregioner, och följaktligen är det möjligt att deras 

företag och varumärken avmystifieras och ses som mer vardagliga av unga människor. 

 

3.4 A networked public 

Någon som tar Meyrowitz teori och applicerar den på det nutida medieklimatet och sociala nätverk 

online är Danah Boyd. I boken “A networked self - Identity, community, and culture on social network 

sites" är hon författare till ett kapitel där hon utvecklar sina tankar kring identitet, gemenskap och 

kultur. Boyd liknar sociala nätverk som Facebook med "networked publics" och syftar med begreppet 

på både själva platsen som skapats online och kollektivet av människor som uppehåller sig där. Dessa 
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nätverk gör det möjligt för människor att få kontakt och mötas på samma sätt som olika sorters nätverk 

i det verkliga livet, och påverkar genom sin uppbyggnad hur människor agerar i dessa online-miljöer 

(Boyd 2011:39). 

 

Boyd menar att Meyrowitz tankar kring digitala medier lätt går att överföra till att gälla de sociala 

nätverk som finns idag. Samma följder som Meyrowitz menar följde av elektroniska medier för ett par 

årtionden sen menar hon också kommer av användandet av medier som Facebook idag (Boyd 

2011:49). Följderna av användningen av nätverkssajter menar hon är att publiker som i det verkliga 

livet är åtskilda samlas på samma plats. Det innebär att det blir omöjligt att veta vilka som tar emot 

den information man delar med sig av online. Att man i ännu större utsträckning än tidigare inte kan 

veta vem man talar till gör det svårare än någonsin att avgöra vad som är socialt lämpligt beteende 

online (Boyd 2011:49). Även kopplingen mellan kontext och beteenden löses upp ytterligare. Det som 

skrivs eller görs på internet blir sökbart och alltså tillgängligt i helt andra sammanhang än som från 

början var tänkt. Detta gör att det blir svårt för människor att ge uttryck för sin identitet då de inte 

längre kan knyta an till en specifik kontext (Boyd 2011:51). 

 

3.5 Blurring of public and private 

Användningen av sociala nätverk möjliggör social interaktion på alla nivåer, vilket Boyd menar har 

gett en större effekt på samhället än när de digitala medier som Meyrowitz syftade på introducerades. 

Detta främst på grund av att interaktionen mellan stora grupper av människor har förändrats. Sociala 

nätverk suddar ut gränsen mellan vad som är offentligt och vad som är privat genom att göra 

information och handlingar som inte varit menade för en större publik offentliga för alla som vill se 

(Boyd 2011:52). 

 

 De tidiga elektroniska medierna, som tv och radio, tenderade att förstöra privatlivet för de som redan 

befann sig i rampljuset genom att servera privata angelägenheter som nyheter för allmänheten. Sociala 

nätverk som Facebook gör att även andra användare får känna på effekten av detta. I sociala nätverk 

vänder deltagarna sin nyfikenhet mot det som socialt sett är mer lokalt (Boyd 2011:51-52). Det innebär 

att både privatpersoner och företag som tidigare inte granskades och befann sig utanför rampljuset nu 

kan utsättas för intrång i vad de sett som privat. 
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3.6 Närhet och distans 

Lennart Hellspong och Per Ledin går i sin bok "Vägar genom texten" kort in på hur olika slags tilltal 

skapar distans eller närhet. De menar att för en lyckad kommunikation mellan avsändare och läsare är 

det viktigt att läsaren har placerats i en lämplig mottagarroll och tillskrivs en identitet som passar 

kommunikationens syfte. Om så inte är fallet tas kommunikationen inte emot på det sätt som 

avsändaren tänkt sig (Hellspong & Ledin 1997:173). Texter kan signalera närhet eller distans genom 

att använda olika sorters språk för att placera sitt textjag på olika avstånd från de tilltänkta mottagarna 

av texten. Vi samtalar på olika sätt med nära och kära och tjänstemän. Exempel på språkhandlingar vi 

använder till närstående är utrop, gratulationer, beröm och tilltal med förnamn (Hellspong & Ledin 

1997:179). 

 

 Reklam signalerar ofta förtrolighet och förtroende mellan avsändare och mottagare. För detta syfte 

används ofta ett direkt tilltal i form av "du" eller "ni" och direkta frågor till den eller de tilltänkta 

läsarna. Även "vi" används traditionellt för att bygga upp en språklig gemenskap som omfattar alla 

läsare av texten (Hellspong & Ledin 1997:174). Ett mer formellt tilltal signalerar att relationen mellan 

avsändare och läsare är asymmetrisk, att kunskapen om någonting är ojämnt fördelad. En sådan 

relation är problemfri så länge som läsarna är överens med avsändaren om att avsändaren är 

sakkunnig. Ett formellt tilltal är ofta instruerande, informerande eller anvisande (Hellspong & Ledin 

1997:180-182). 

 

4 Metod 
 

4.1 En kvalitativ ansats 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats. Det är en mycket öppen teknik som innebär stora 

möjligheter att följa upp intressanta spår och uttalanden för att skapa en djupare förståelse. Att välja en 

kvalitativ metod innebär att man förstår världen utifrån individens perspektiv. Det är en finkänslig 

metod som man brukar säga passar bra om man vill förstå erfarenheter ur undersökningspersonernas 

vardag, studera deras syn på sina levda liv och beskriva deras upplevelser (Kvale 1997:83-85).  

 

Om man då som i föreliggande studie vill undersöka unga människors uppfattningar och åsikter om ett 

specifikt fenomen är det en metod att föredra framför kvantitativa metoder. Vore syftet däremot att 
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kunna dra generella slutsatser och göra dessa gällande för stora grupper skulle ett kvantitativt 

tillvägagångssätt passa bättre (Wibeck 2000:123-124). Värt att notera är dock att det inte är nödvändigt 

att dra någon skiljelinje mellan kvantitativ och kvalitativ metod för sakens skull då metoderna går att 

kombinera på olika sätt (Flick 2006:97-99). 

 

4.2 Kvalitativa gruppintervjuer 

Som metod har jag valt att använda mig av kvalitativa fokusgruppintervjuer. Detta på grund av att 

syftet är att förstå hur människor diskuterar kring företags kommunikation på Facebook. Metoden gör 

att man kan få inblick i hur intervjupersonerna resonerar, vilket hade varit svårt att få vid individuella 

intervjuer, på grund av att samspelet mellan intervjupersonerna ofta leder till spontana och 

känsloladdade uttalanden om det som diskuteras (Kvale 1997:98;Wibeck 2000:127). 

 

En fördel, eller nackdel beroende på hur man ser det, med gruppintervjuer är att intervjuarens kontroll 

över intervjusituationen minskar (Kvale 1997:96). I det här fallet är detta främst en fördel då jag inte 

riskerar att styra intervjupersonerna allt för hårt. Men den minskade kontrollen innebär även en risk på 

grund av det grupptryck som intervjuformen kan ge upphov till (Wibeck 2000:128). Detta behöver 

dock inte bli ett stort problem utan kan motverkas genom att man som intervjuare ser till att alla 

intervjupersoner ges lika stort utrymme i diskussionen. 

 

4.3 Urval och dokumentation 

Urvalet består främst av ett snöbollsurval. Det innebär att jag via mitt eget kontaktnät kontaktat 

personer som inledningsvis gått med på att vara med på en intervju, vilka sedan angivit fler personer 

som varit intresserade (Wibeck 2000:68). En fördel med detta är att personerna redan är bekväma med 

varandra, en nackdel är att vissa ämnen kanske inte tas upp eftersom de tas för givna av 

gruppmedlemmarna (Wibeck 2000:53). I det här fallet uppväger fördelarna dock nackdelarna. Ämnet 

är så pass specifikt att det är osannolikt att viktiga synpunkter utelämnas på grund av att gruppen 

tidigare skulle ha diskuterat detta.  

 

På grund av svårigheter med att få tag på intervjupersoner har jag i viss utsträckning även i mitt 

kontaktnät annonserat efter personer som kan tänka sig att delta, vilka deltagit i intervjuerna utan att ha 

haft möjlighet att ta med sig egna vänner. Resultatet av detta urval har för mig blivit att en majoritet av 
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mina intervjupersoner är kvinnor. Denna variabel väljer jag dock att bortse från, på samma sätt som 

jag väljer att i valet av intervjupersoner bortse från klass och ekonomisk status. Däremot har det varit 

viktigt för mig att eftersträva en jämn spridning i åldersspannet, vilket har varit möjligt att uppnå. 

 

Jag har dokumenterat intervjuerna genom att spela in dem på band. Detta är nödvändigt för att kunna 

göra en ordentlig transkribering av innehållet och behövs för att en analys på akademisk nivå ska låta 

sig göras (Wibeck 2000:78-79). Ett alternativ hade varit att filma intervjuerna för att kunna ta med 

även miner och kroppsspråk i analysen, men detta kan inte anses vara nödvändigt för min studie. 

Nivån på transkriberingen av intervjun ligger mellan vad Wibeck kallar för nivå II och nivå III 

(Wibeck 2000:84). Det innebär att intervjuerna översatts till ett skriftspråk som är lätt att läsa och 

förstå, och därmed att upprepningar, tvekanden och stakningar tagits bort. 

 

4.4 Analysmetod 

I analysen av intervjuerna har jag valt att låta tyngdpunkten ligga på användning av hermeneutisk 

tolkning i kombination med tematisk analys. Enligt den hermeneutiska tolkningen finns tre 

tolkningssammanhang inom vilka intervjupersonernas uttalanden kan analyseras. Först och främst kan 

ett uttalande tolkas genom självförståelse. Då går man in på vad intervjupersonen själv läser in i det 

han eller hon säger. Man kan också göra en tolkning utifrån det sunda förnuftets kritiska förståelse. Då 

försöker man sätta personens uttalanden i ett större sammanhang. Sist men inte minst kan man tolka 

utifrån teoretisk förståelse. Då väljer man att använda forskares teorier för att förstå och förklara 

intervjupersonens uttalanden och beteenden. Det sista tolkningssammanhanget är det som ligger i 

fokus på föreliggande analys. För att kunna identifiera mönster i det insamlade materialet har detta 

kombinerats med tematisk analys. Det innebär att oväsentlig data sållats bort från materialet och att 

analysen bygger på teman som är intressanta utifrån mitt syfte (Kvale 1997:192-195). 

 

4.5 Intervjuerna 

I samband med intervjuerna har jag använt mig av en intervjuguide anpassad efter hur Wibeck (2000) 

beskriver att en sådan för fokusgruppintervjuer kan se ut. Först och främst börjar man med en 

genomgång av hur undersökningen ska gå till. Där har jag valt att försöka hålla genomgången 

informativ men samtidigt spontan och avslappnad. Detta öppnar för en fortsatt fri atmosfär där 

intervjupersonerna känner sig bekväma (Wibeck 2000:74-75). Vidare har jag beslutat att använda mig 
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av stimulusmaterial, vilket kan användas för att få fram en givande diskussion (Wibeck 2000:65). 

Stimulusmaterialet har bestått av att jag på min datorskärm presenterat tre olika företag som använder 

Facebook för intervjupersonerna.  

 

Först och främst har företaget Tassimo som använder en väldigt informellt och kamratligt tilltal 

presenterats, sedan Stockholms universitet som är mer formella och slutligen TV4 vilka använder sin 

Facebooksida enbart som kundtjänst (Bilaga 2). Syftet med detta är att ge underlag och inspiration till 

den kommande diskussionen. Därtill har jag valt att spalta upp de tre ämnesområden jag vill beröra 

under diskussionen, under vilka exempel på frågor noterats. Inledningsvis tar jag främst upp ämnen 

och frågor som har med intervjudeltagarnas egna erfarenheter att göra. Detta för att göra 

intervjudeltagarna bekväma med situationen genom att använda öppningsfrågor (Wibeck 2000:61). 

Dessa frågor är inte nödvändigtvis av stort intresse för undersökningen. Därefter följer den del av 

intervjun som kan jämföras med vad Wibeck kallar för övergångsfrågor. Dessa frågor går djupare in 

på ämnet och för samtalet mot nyckelfrågorna, vilka är de frågor som är viktigast för analysen 

(Wibeck 2000:63-65).  

 

Avslutningsvis ges intervjupersonerna möjlighet att uttrycka sina slutgiltiga positioner och får en 

chans att ta upp vad de känner har missats. Detta är ett bra sätt att knyta ihop säcken och få 

intervjudeltagarna att lämna intervjun nöjda (Wibeck 2000:65-67). Observera att det viktiga för mig är 

att alla ämnen tas upp, inte i vilken ordning de diskuteras. Intervjuguiden är tänkt att vara flexibel så 

andra frågor än de på intervjuguiden kan komma att tas upp. 

 

4.6 Metodreflektion 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är begrepp som främst används inom den kvantitativa 

forskningen. Att uppnå total reliabilitet och validitet är inte möjligt på samma sätt inom kvalitativa 

studier som i kvantitativa, eftersom att den egna tolkning hela tiden är närvarande och därmed präglar 

resultaten. Med reliabilitet syftas på hur tillförlitligt studien kan anses vara, med validitet syftas på att 

lyckas studera det man sagt att man skall studera och med generaliserbarhet syftas på huruvida det är 

möjligt att dra några generella slutsatser utifrån studien (Wibeck 2000:11-123). 
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Det förhållandevis höga antalet intervjupersoner vilka ställt upp av fri vilja och delat med sig av sina 

tankar kan sägas styrka studiens tillförlitlighet. Att jag upplevde mättnad i intervjumaterialet likaså. 

Uppsatsen berör inte heller något särskilt kontroversiellt ämne vilket pekar på att få mätfel kan ha 

förekommit under intervjuerna. En risk jag varit medveten om är att användandet av stimulusmaterial 

kan göra att intervjupersonerna kan komma att leta efter skillnaderna i materialet och sedan fokusera 

på detta. Jag menar dock att användandet av stimulusmaterial i det här fallet var nödvändigt för att få 

igång en diskussion, och bedömer att kvalitén på intervjuerna ändå kan sägas vara hög. 

 

 Utifrån den här uppsatsens resultat är det inte möjligt att hävda överförbarhet av något slag eller 

garantera någon generaliserbarhet. Trots att jag upplevde en viss mättnad i materialet efter mina 

intervjuer vilket kan sägas stärka reliabiliteten, är antalet intervjupersoner för få till antalet för att 

kunna sägas representera alla de unga människor som använder Facebook. Detta var dock vad 

uppsatsens begränsade omfång tillät. Den här studien är sålunda menad att vara en pilotstudie och kan 

med fördel användas som ingång till vidare forskning på området.  

 

 5 Analys 
I följande analys sammanställer jag mitt intervjumaterial under ett antal ämnesområden som jag finner 

intressanta utifrån mina frågeställningar. Analysen görs mot bakgrund av presenterat teorikapitel, med 

syftet att försöka förstå intervjupersonernas upplevelser och uttalanden ur ett större perspektiv. 

 

5.1 Ett vardagligt och informellt tilltal 

Många företag tar tillfället i akt att på Facebook använda ett informellt tilltal gentemot sina följare. 

Detta informella tilltal är ett av de ämnen som jag valt att ta upp med mina intervjupersoner. Utifrån 

stimulusmaterialet hölls öppna diskussioner kring olika sorters tilltal, men ganska snart blev det tydligt 

att fokus tenderade att hamna på det informella tilltal min studie fokuserar på. Det visade sig att mina 

intervjupersoner hade starka åsikter om detta som de gärna delade med sig av. Även om åsikterna till 

viss del gick isär så var en övervägande majoritet överens om att företag som använder en väldigt 

informell ton gentemot sina följare på Facebook uppfattas som oseriösa. Detta medan företag som 

anammar den informella stilen i ett lagom mått ger ett mycket positivt intryck. Vilken grad av 

informalitet som mina intervjupersoner ansåg mest tilltalande varierade stort beroende på vilken sorts 

företag det handlade om. 
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Facebooks funktion som ett nätverk för interaktion mellan privatpersoner gör att förväntningarna på ett 

företags tilltal där är annorlunda jämfört med vilket slags tilltal de förväntas använda sig av i andra 

forum. Många av intervjupersonerna såg det som självklart att företag generellt inte är lika formella på 

Facebook som på sina vanliga hemsidor. Detta var någonting de uppskattade. Mina intervjuer pekar 

entydigt på att företag som kostar på sig ett visst mått av informalitet på Facebook uppskattas av en 

klar majoritet av mina intervjupersoner. De menade att detta ger ett gott intryck och skapar en känsla 

av samhörighet med företagen. Så här resonerade två intervjupersoner kring vilken grad av informellt 

tilltal de ansåg var lagom.   

 

"Jag tycker det är bra när det är väldigt kort och koncist och ganska rent från gulligheter. Nu släpper 

vi det här, så ni vet." - Kim, 18 

 

"Ja de får ju gärna vara nöjda och glada över att de släpper någon nyhet, men de behöver ju inte vara 

gull-töntiga. Då blir man ju irriterad." - Amelia, 20 

 

Det som diskuterades i citaten ovan är det tilltal som företag använder när de skriver till sina följare på 

Facebook i samband med att de förmedlar nyheter. Tillsammans enades Kim och Amelia om att 

företag gärna får dela med sig av nyheter på Facebook. Dessutom får de också gärna ge uttryck för 

känslor som nöjdhet och glädje, vilket kan ses som ett tecken på att ett visst mått av informalitet 

uppskattas av dem. Men samtidigt undanber de sig gulligheter med motiveringen att det får dem att 

känna sig irriterade. Kim och Amelia kan sägas sammanfatta mina intervjupersoners åsikter på den här 

punkten. Ett informellt tilltal skapar ett gott intryck, men gränsen mellan vilken grad av informalitet 

som uppskattas och vilken som ogillas är fin. Så pass fin att den förmodligen är svår för företag att 

definiera och hålla sig på rätt sida av. 

 

5.1.1 Avmystifiering av auktoriteter i det nya medielandskapet 

Att en viss grad av informellt tilltal och vardaglighet på Facebook uppskattas av intervjupersonerna 

kan ses i ljuset av Meyrowitz (1985) forskning om avmystifiering av auktoriteter. En följd av att 

sociala medier som Facebook etablerats som plattform för företag är att auktoriteter, vilket företag i 

stor mån kan ses som, avmystifieras. Detta då sociala medier ökar människors insyn i företag och 
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därmed gör det omöjligt för företag att framstå som ofelbara och oövervinnerliga i kontakten med 

vanliga människor. En naturlig följd av detta är att intervjupersonerna föredrar en informell stil snarare 

än en formell stil. Att använda ett informellt tilltal på Facebook kan följaktligen ses som ett sätt genom 

vilket företag kan visa upp utvalda mellanregioner. Detta verkar i enlighet med vad Meyrowitz (1985) 

forskning pekar på, göra det lättare för företag att bli omtyckta.  

 

5.1.2 Ett alltför informellt tilltal 

Medan ett visst mått av vardaglighet på Facebook alltså uppskattades, så uppskattades användandet av 

en väldigt informell ton, i stil med det tilltal Tassimo använder, inte alls om man ska förlita sig på 

mina intervjupersoner. Inte nog med att ett sådant sätt att kommunicera gjorde att företag avfärdades 

som oseriösa. Många av intervjupersonerna menade också att de kände sig förlöjligade, fördummade 

och kränkta av att tilltalas på ett väldigt informellt sätt. Istället för att skapa en känsla av närhet och 

gillande, vilket man kan anta är syftet från företagens sida, fick den avslappnade stilen 

intervjupersonerna att känna irritation. 

 

"Det känns nedsättande om företag pratar till mig med smileys. Allvarligt liksom? Jag tycker de kan 

vara personliga men inte plojiga. Det ska ju inte vara på en för hög nivå. Inte akademisk svenska."  

- Martina, 23 

 

Citatet ovan sätter fingret på något som återkom i diskussionerna kring detta. Som Martina ger uttryck 

för så uppskattar hon i stor utsträckning att företag använder Facebook för att kommunicera med 

människor på ett personligt sätt. Användandet av ett alltför informellt tilltal, med exempelvis smileys, 

uppskattar hon däremot inte alls. I den åsikten kan hon sägas representera en majoritet av 

intervjupersonerna. Många av dem använde ordet “töntigt” när de beskrev hur de uppfattar företag som 

använder ett väldigt vardagligt tilltal. Men som jag tidigare nämnt är det inte enkelt att dra en tydlig 

gräns mellan vilken grad av informalitet som är gångbar, och vad som är för mycket. Flera av mina 

intervjupersoner förklarade att de tyckte att det är stor skillnad mellan vad som känns acceptabelt 

beroende på vilket sorts företag det handlar om. En högre tolerans för ett informellt tilltal verkade 

finnas när det handlar om företag man har kontakt med ofta, som matrelaterade företag och företag 

som är starkt knutna till ett personligt intresse eller hobby. Så här förklarade en intervjuperson det: 
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"Är det ett företag jag verkligen kan relatera till kan det ju komma närmare av ett informellt tilltal. 

Men gud, företag som försöker för mycket och skriver som om man vore en kompis, då blir det ju 

töntigt" - Fatima, 17 

 

Min tolkning av Fatimas uttalande ovan är att hon menar att om det är ett företag hon är väldigt 

intresserad av eller känner att hon redan har en relativt stark koppling till, så kan hennes relation till 

företaget stärkas genom användandet av ett informellt tilltal. När företag som hon inte känner att hon 

redan har någonting gemensamt med använder samma sorts tilltal blir det istället bara töntigt. 

 

5.1.3 Skillnad mellan företag och företag 

Något som också går att utläsa av intervjuerna är att ett mycket informellt eller väldigt vardagligt 

tilltal, förutom att det i allmänhet gav ett oseriöst intryck, också väckte extra många och starka 

reaktioner när det handlade om företag vars varumärken kan sägas bygga på någon slags tanke om 

exklusivitet eller makt. En av mina intervjupersoner tog märket Mulberry som exempel: 

 

"Om man tittar på till exempel märket Mulberry. De kan ju inte ha ett "hej hopp"-tilltal. Det tycker jag 

blir jättekonstigt. Jag vill att de ska vara exklusiva. Jag vill dregla över deras väskor och hoppas att 

jag kanske någon gång har råd att köpa en. Tänk dig dem använda det tilltalet när man kommer in i 

deras butik för att titta. Halloj halloj!" - Charlotte, 30 

 

Som citatet ovan pekar på, verkade tanken på att ett företag med en exklusiv framtoning skulle 

använda ett vardagligt tilltal förutom att ge företaget en aura av töntighet, väcka känslor av besvikelse 

och ilska hos intervjupersonerna. Som Charlotte förklarar vill hon gärna se upp till företaget Mulberry 

och drömma om deras produkter. Företaget är inte en del av hennes vardag utan snarare en del av en 

drömlik framtid. Företag med stor auktoritet eller hög exklusivitet har således svårare att komma 

undan med att vara väldigt vardagliga gentemot intervjupersonerna. Detta eftersom att det för 

intervjupersonerna var uppenbart att de och företagen, trots den gemensamma nämnaren att de båda 

hade konton på Facebook, inte alls befann sig på samma nivå. Detta underströk en av mina 

intervjupersoner genom att likna det vid att man från företagets upphöjda position pratar med pöbeln 

på dess antagna egna språk. 
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"Är det ett exklusivt företag som har en väldigt enkel ton på Facebook. Då känns det som man försöker 

prata med pöbeln på något vis" - Malin, 24 

 

5.1.4 När mellanregioner genomskådas som falska 

Att Meyrowitz (1985) forskning påvisar att auktoriteter tjänar på att visa trovärdiga mellanregioner 

kan tyckas tala emot den ilska och motvilja som intervjupersonerna uttryckte gentemot ett mycket 

informellt tilltal. Men han nämner också att om allmänheten genomskådar falska framställningar av 

mellanregioner, så kan det slå tillbaka och skada företagets eller organisationens anseende. Min 

tolkning är att användningen av ett mycket informellt tilltal av intervjupersonerna genomskådades som 

ett försök till en falsk framställning. Som en följd av att ha genomskådat en falsk framställning kände 

sig intervjupersonerna därefter lurade och avfärdade därför företagen som töntiga. Det skulle kunna 

förklara den starka motviljan mot företag som använder en sådan ton.  

 

 Meyrowitz (1985) nämner även att de väldigt auktoritära ledarna är de som har mest att förlora på att 

hamna i närkontakt med sina följare. Det mina intervjupersoner antydde var att de när det handlar om 

exklusiva företag och företag som förknippas med auktoritet, vill kunna se upp till dem och drömma 

om deras produkter. Anledningen till att de reagerade med extra starkt ogillande när dessa företag 

använder en avslappnad ton är sannolikt att det, förutom att det genomskådades som en falsk 

framställning, gör att företagen blir svårare att fortsätta beundra och drömma om. Detta på grund av att 

företagen kommer närmare vardagen och verkligheten i och med användandet av en informell ton på 

Facebook.  

 

Att företag som mina intervjupersoner menade att de redan kände viss samhörighet med däremot gärna 

fick vara mer informella är en naturlig följd av att relationen dem och intervjupersonerna emellan 

redan var närmare. Då kunde användandet av en väldigt informell ton sägas överensstämma med 

verkligheten i större utsträckning. 

 

5.1.5 Ett mycket informellt tilltal för tankarna till reklam 

Mina intervjupersoner visade sig vara väl medvetna om att företag finns på Facebook i 

marknadsföringssyfte. De diskuterade både hur varje meddelande på företags sidor fungerade som 

reklam och jämförde med andra mer traditionella kanaler som reklamutskick, reklampelare, tv-reklam 
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och telefonförsäljare. Intressant var att många menade att ett alltför vardagligt tilltal förde tankarna till 

reklam snarare än att låta Facebooksidans fokus vara på själva innehållet i kommunikationen, vilket 

man kan ana är en önskan från företagens sida i dagens reklamskygga samhälle. 

 

" Som Tassimos sida. Det tar typ en sekund för mig att tänka, jaha reklam." - Thea, 27 

 

Användandet av ett sådant språk verkade inte bara få mina intervjupersoner att avfärda sidan som 

reklam, som Thea menar i citatet ovan, utan också skapa en viss motvilja mot företaget i fråga. När en 

Facebooksida inte var fylld av relevant information utan vad som uppfattades som försök till reklam 

och inställsamhet så kände sig intervjupersonerna lurade. Detta trots att de menade att de var medvetna 

om att företagen använde Facebook för marknadsföring. Detta verkade dock vara en medvetenhet som 

fanns någonstans i bakhuvudet och inte analyserades medvetet i kontakten med olika sidor. Så här sa 

två av mina intervjupersoner om informellt tilltal och reklam: 

 

"Vissa gånger kan det bli ett irritationsmoment. man går in på en Facebooksida och bara, men gud 

vad är det här för någonting? Man vill bara ha det där lätta simpla för att få rätt information. Om 

man då bara hittar en massa inlägg med, hej & hå, då kan det ses som lite oseriöst. Man undrar ju; 

Vad får ni fram av att hälsa på mig?" - Amandus, 16 

 

"På Facebook känns det som dem pratar med mig, på min egen sida. Det blir så nära. Då känns 

tilltalet respektlöst. Om det är något jag läser på en reklamtavla på stan eller på TV, Då kan jag bara 

vända bort blicken om jag vill. Då är det inte mig det handlar om. Det känns inte som det är mig 

personligen dem pratar med. " - Charlotte, 30 

 

Med ovanstående citat vill jag belysa någonting som vid ett flertal tillfällen kom upp i mina intervjuer. 

Acceptansen för användandet av ett informellt tilltal visade sig vara högre när det handlade om tv-

reklam, utskick och reklamaffischer. När det gällde dessa medier verkade den allmänna uppfattningen 

vara att en informell ton inte var någonting negativt, trots att samma typ av språkbruk på Facebook gav 

negativa associationer. Anledningen till detta menade intervjupersonerna var att de visste hur de skulle 

handskas med reklam i de mer traditionella mediekanalerna. Passade inte tonen i dessa medier, 

menade mina intervjupersoner vidare att de bara kunde vända bort blicken och därmed inte känna sig 
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träffade. En informell stil kunde då klassas som rolig istället för töntig, vilket inte var möjligt på 

Facebook där de uppfattade kommunikationen från företag som mer personligt riktad mot dem själva. 

 

5.1.6 Språkhandlingar 

Anledningen till att ett alltför informellt tilltal gav ett negativt intryck och i vissa fall även fick mina 

intervjupersoner att känna sig kränkta, kan ytterligare belysas med hjälp av Hellspong & Ledin (1997) 

som konkretiserar vad ett vardagligt språk signalerar. Det väldigt informella är en språkhandling som 

signalerar att man är på samma nivå och har en nära relation till varandra. Genom att använda utrop 

och ord som “du”, “ni” och “vi” är det möjligt att bygga upp närhet (Hellspong & Ledin 1997). Mina 

intervjupersoners negativa inställning till ett sådant tilltal skulle kunna förklaras av att de företag som 

använder den sortens tilltal placerar dem i en obekväm mottagarroll. En roll som inte överensstämmer 

med deras syn på det egna jaget. De delar helt enkelt inte uppfattningen om att de och företagen 

befinner sig på samma nivå och har en nära relation, enbart för att de valt att gilla företaget på 

Facebook. Detta resulterar i att språket istället för att uppfattas som genuint, engagerande och 

relationsbyggande ses som opassande. Att mina intervjupersoner dessutom tenderade att avfärda ett 

sådant tilltal som reklam beror sannolikt på att dessa språkhandlingar är mycket vanligt förekommande 

i sådana sammanhang. Med detta som bakgrund blir det också lätt att förstå att det blir extra svårt för 

ett företag som är väldigt exklusivt och upphöjt att använda sig av ett sådant språk på ett trovärdigt 

sätt. 

 

5.2 Vad innehavet av en Facebooksida signalerar 

Majoriteten av mina intervjupersoner var överens om att enbart innehavet av en sida på Facebook 

signalerade någonting i sig, oavsett hur sidan användes och vilket tilltal man valt att använda sig av. 

Innehavet av en Facebooksida gav först och främst ett intryck av modernitet. Så här resonerade ett par 

av mina intervjupersoner. 

 

"Det känns som att det är de moderna företagen som har Facebook. En gammal mormor med en 

sybutik har väl inte riktigt en sida så man kan gå in och gilla hennes stickningar. Jag tycker, om det är 

ett företag som har det och ett som inte har det, så uppfattar jag det företag som har Facebook som 

mer modernt. De som inte har skulle jag se som gammalmodigt." - Henrik, 18 
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" Det är så pass lätt att fixa och det är en bra grej. Det känns nästan lite konstigt att inte ha en sida 

då. Nästan lite bakåtsträvande." - Sara, 24 

 

En Facebooksida verkar alltså vid en första anblick vara ett enkelt sätt för företag att framstå som 

moderna och ge intryck av att vara med i svängen. Men trots att detta initialt var den dominerande 

inställningen så kom efter en fördjupning i ämnet fram att det fanns en förståelse för att alla företag 

inte har någon nytta av Facebook. Därmed behövde det inte heller uppfattas som bakåtsträvande att 

inte ha en Facebooksida. Dessutom så fanns, trots en i grunden positiv inställning till företag som 

använde Facebook, vissa undantag även från detta. Så här uttryckte en intervjuperson det. 

 

"Söker jag efter ett företag och det inte har Facebook behöver det inte bara vara negativt. Jag kan till 

exempel förstå att alla kärnkraftverk inte har Facebook, om man säger så." - Henrietta, 25 

 

På samma sätt som ett informellt tilltal uppfattades som oseriöst framförallt när det kommer från 

företag med en visst mått av exklusivitet och makt inbakat i varumärket, verkade även blotta närvaron 

på Facebook i sig kunna framkalla samma känslor hos mina intervjupersoner. Bara att använda 

Facebook sågs i stor utsträckning i sig självt som att ta ett steg närmare en vardaglig miljö, samt ett 

steg mot en mer jämställd relation mellan företag och Facebookanvändare. Detta togs inte emot enbart 

som någonting positivt av intervjupersonerna. Efter att ha berättat att hon först och främst uppfattar 

företag som finns på Facebook som moderna utvecklade Sanna sitt resonemang såhär: 

 

"Samtidigt känns det ju som att det är lite oseriöst. Många redan etablerade seriösa företag som har 

sina kunder behöver inte ha Facebook, tycker jag." - Sanna, 17 

 

Vad hon ger uttryck för är någonting som flera av mina intervjupersoner var inne på, det vill säga att 

en Facebooksida i undantagsfall inte alls ger ett bra intryck. Myndigheter och lyxiga företag sågs av 

många av mina intervjupersoner som direkt olämpliga att finnas på Facebook. En intervjuperson 

uttryckte det som att Facebook är för “billigt” för sådana företag, och passar bättre för små företag som 

vill växa och bli större. En annan intervjuperson menade att myndigheter enligt henne inte alls bör ha 

Facebook då hon får ett negativt intryck av det och nästan uppfattar det som propaganda. Sammantaget 

var mina intervjupersoner i grunden alltså positivt inställda till företags närvaro på Facebook, med 
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undantag för vissa exklusiva företag och myndigheter. Någonting som är värt att i förbifarten belysa är 

att de menade att de själva trots sin positiva grundinställning, inte direkt skulle sakna företagen om de 

försvann från Facebook helt. 

 

"Jag skulle säga att det är helt oviktigt att företag har Facebook. Det kan ju vara bra och kul om det 

finns något erbjudande. Men jag skull inte sakna det om det försvann" - Mimmi,16 

 

Många menade på att det inte hörde till deras vanliga användningsmönster på Facebook att söka efter 

företag. För detta ändamål använde de hellre Google för att hitta olika sorters företag, och sedan en 

vanlig hemsida för att hämta information och kontaktuppgifter. Jag finner det anmärkningsvärt att 

intervjupersonerna, trots att en av de största anledningarna till att gilla företag var egennytta, inte 

kunde ge fler konkreta exempel på vad de använde sidorna till. 

 

5.2.1 Att göra sig kontaktbar är att kliva ner från piedestalen 

Att det av intervjupersonerna sågs som så positivt att företag använder Facebook visar på att 

Meyrowitz (1985) har rätt när han menar att människor gärna vill ha en nära relation med företag och 

andra auktoriteter. I diskussionerna framkom dock även att man ansåg att vissa sorters företag inte 

borde ha Facebook eftersom de då uppfattades som töntiga eller oseriösa. Det gäller främst företag 

förknippade med lyx och makt, samma typ av företag som mina intervjupersoner inte tyckte borde 

använda en informell ton. Enbart själva innehavet av en Facbooksida verkar således ses som ett steg 

mot en mer informell och vardaglig relation med vanliga människor. Såsom Meyrowitz (1985) 

beskriver det kan nya medier som tillåter interaktion mellan auktoriteter och vanliga människor göra 

företag mer tillgängliga. Därmed kan Facebook sänka väldigt höga auktoriteter och motverka 

mystifiering. Anledningen till att intervjupersonerna inte ville att exklusiva företag och myndigheter 

skulle ha Facebook, har alltså kanske att göra med det faktum att företag kan sägas förlora delar av sitt 

värde därigenom. Unga människor vill ha kvar en bild av företag som dessa som beundransvärda. Den 

bilden av företaget skadas emellertid när Facebook gör att företag och vanliga människor närmar sig 

en ömsesidig relation, från en tidigare asymmetrisk relation. Enligt Meyrowitz (1985) signalerar en 

sådan sak en förändring i relationen till ett mer jämlikt förhållande. Ett exklusivt märke känns som en 

följd inte lika exklusivt efter att det blivit tillgängligt på Facebook och en myndighet känns plötsligt 

inte lika auktoritär och pålitlig. 
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5.3 Vissa sorters företag gillar man gärna, andra inte alls 

Det finns ett nästintill obegränsat antal företag och organisationer man som Facebookanvändare har 

möjlighet att gilla och därmed också följa på Facebook. Vissa företag har många följare medan andra 

kämpar i motvind. En av mina avsikter med denna studie var att försöka klargöra huruvida unga 

Facebookanvändare hellre gillar vissa sorters företag än andra, och försöka förstå varför det är så. 

Resultatet av mina intervjuer visade tydligt att det för de flesta av mina intervjupersoner fanns vissa 

sorters företag man inte under några omständigheter skulle kunna tänka sig att gilla och vissa sorters 

företag man var mer benägna att gilla än andra. Bland de sorters företag mina intervjupersoner sa sig 

gilla mer gärna nämndes bland annat mode-, sport och teknikrelaterade företag. Även bland de företag 

intervjupersonerna menade att de aldrig skulle kunna tänka sig att gilla fanns stor variation. Vissa 

sorters företag med politisk anknytning ansågs olämpliga att gilla enligt någon, medan andra av mina 

intervjupersoner nästan uteslutande sa sig gilla företag av den typen. Kan man då egentligen dra 

slutsatser från detta spretiga resultat? Ja, det tycker jag. Bland variationen kan man nämligen urskilja 

vissa gemensamma nämnare hos de företag intervjupersonerna sa sig gärna gilla och de företag som de 

helst undvek att gilla. 

 

5.3.1 Egennytta, goda gärningar och vilja att uppfattas på rätt sätt 

Själva anledningarna till att mina intervjupersoner generellt valde att börja följa företag var inte lika 

varierade som företagen de valde att följa. Många menade att för att de skulle gilla och därmed också 

börja följa ett företag så måste de först och främst känna att de kan få ut någonting av det. Så här 

uttryckte sig en av mina intervjupersoner. 

 

"Om jag gillar Whyred eller Acne så kan jag se att, jaha, nu har de släppt den här grejen. Samma med 

tv-serier där de kanske skriver att nu kommer det nya avsnitt" - Amelia,24 

 

I det enkla konstaterandet var hon inte ensam. Att vilja få ut någonting i gengäld när man valt att gilla 

ett företag kan ses som ganska naturligt. En av de två största anledningarna som nämndes till varför 

man överhuvudtaget var intresserad av att följa företag var just förhoppningen om att få ut någonting 

av det för egen del. Den andra var att man ville stötta något företag för att göra en god gärning. Det 

visade sig vanligt att gilla företag som vänner var engagerade i för att visa sin goda vilja. Dessa 
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förklaringar till varför man valde att gilla företag dök upp tidigt i intervjuerna. Mer intressant är vad 

som fördes på tal först efter att ha grävt djupare i ämnet: att man gillade företag för att man hoppades 

på att uppfattas på ett visst sätt. Det var många av mina intervjupersoner som efter en längre stunds 

diskussion kom fram till just detta. Så här sa en av dem: 

 

"Jag tror att folk gillar saker de tror eller vill ska återspegla deras identitet, helt ärligt. Jag tror man 

vill bygga upp en speciell person på Facebook. Därför har man vissa bilder, man vill skapa en viss 

åsyn av sig själv genom att avtagga sig i vissa bilder. Det är nog många som gillar företag av den 

anledningen också." - Sanna,17 

 

Många av mina intervjupersoner pratade om detta fenomen, men väldigt få valde att uttrycka sig i 

jagform vilket jag finner intressant. Alla distanserade sig från ämnet genom att uttrycka sig som så att 

"andra" och "folk" gjorde detta, och undvek därmed konsekvent att prata direkt utifrån sig själva. En 

annan intervjuperson var inne på att det är svårt att sätta fingret på varför man väljer att gilla ett 

företag. Hon sa så här: 

 

"Jo, men att man egentligen inte vet varför man väljer att gå in och gilla en sida. Man gillar den för 

att man får en positiv känsla. När man sitter där och klickar runt är det ju inget man analyserar 

särskilt länge." - Ida, 16 

 

Hon håller med om att man ofta gillar företag för att uppfattas på ett visst sätt, men menar samtidigt att 

det sker på ett omedvetet plan. Det förklarar intervjupersonernas motvilja mot att prata om det i direkt 

jagform och därmed erkänna att även de själva gillar företag för att skapa sig en viss identitet. Det Ida 

konstaterar är därmed någonting viktigt. Man gillar företag för att uppfattas på ett visst sätt men gör 

inte alltid detta på ett medvetet plan. Valet mellan att gilla och inte gilla ett företag sker med andra ord 

inte alltid genom en medveten analys av vad man vill säga om den egna personen, utan så fort att det 

nästan kan sägas ske på ett undermedvetet plan. 

 

5.3.2 Olika företag men samma anledningar 

Trots att det visade sig att det var få av mina intervjupersoner som kunde sägas gilla samma sorters 

företag, blev det tydligt att anledningarna till att de började följa företagen var desamma. Någon av 
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mina intervjupersoner var mycket modeintresserad och hade för vana att gilla svenska modeföretag. I 

det verkliga livet uttryckte hon sitt modeintresse genom att vara mycket mån om sin klädsel och 

försöka snappa upp trender. På Facebook fick gillandet av företag fungera på motsvarande sätt. Min 

tolkning är att gillandet av modeföretag gav henne möjlighet att skapa en bild av sig själv som 

modemedveten, trots att människor på Facebook inte kan se hennes klädsel. En annan av mina 

intervjupersoner pratade mycket i intervjun om hur politiskt engagerad och diskussionsvillig hon var 

och menade att hon nästan bara brukade gilla företag med politisk anknytning. En sista var främst 

intresserad av sport och gillade därför främst sådana sidor. Jag menar att dessa företags Facebooksidor 

fyller samma syfte för intervjupersonerna trots sina olikheter: de blir till ett verktyg som 

intervjupersonerna använder för att på Facebook kunna framhäva utvalda sidor av sig själva. 

 

Vissa sorters företag undvek mina intervjupersoner dock att gilla trots att de egentligen var av intresse 

för dem. En av mina intervjupersoner, Ida, visste precis vilken sorts företag hon aldrig skulle kunna 

tänka sig att gilla. 

 

"Typ sexleksaker eller graviditetstest. För alltså, jag har släkt på Facebook. Då vill man ju inte. Jag 

vill inte att de ska se att jag gillar någonting sådant. Det skulle vara jättepinsamt!" - Ida, 16 

 

Anledningen till detta var inte att hon var ointresserad av företag inom den kategorin eller att det var 

ett intresse hon hade för vana att hålla hemligt. Hon pratade gärna om detta i intervjun. Men tanken på 

att gilla ett företag inom den kategorin på Facebook där hennes släkt skulle se det, var för henne 

otänkbar. När hon gav uttryck för detta fick hon medhåll av hela intervjugruppen. Det är ett bra 

exempel på hur viktigt det visade sig vara att de företag som intervjupersonerna valde att gilla på 

Facebook överensstämde med den bild av sig själva de ville ge till sina Facebookvänner. De allra 

flesta var vänner med både sin släkt, sina arbetskamrater, bekanta och nära vänner. Detta gjorde att 

företag man gärna gillade tenderade att vara okontroversiella. Man ville helt enkelt inte ge fel bild av 

sig själv inför sina Facebookvänner. Detta verkade särskilt problematiskt för de yngre av 

intervjupersonerna, som inte kände sig bekväma med att vara samma person tillsammans med sina 

vänner som med sina föräldrar, vilka båda ofta ingick i vänkretsen på Facebook. Men inte heller de 

något äldre intervjupersonerna verkade helt förskonade från bryderiet med att uppträda på ett sätt som 
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passade alla de grupper som ingick bland de som kunde se deras aktiviteter på Facebook. Så här sa en 

av dem angående vilka sorters företag hon inte kunde tänka sig att gilla. 

 

"Jag har en grej som jag inte gör och det är att gilla politiska partier och företag med sådan 

anknytning. Det tycker jag är min sak. Alla har rätt till sin åsikt och jag vill inte starta några 

diskussioner." - Henrietta, 25 

 

Hon nämner inte specifikt vilka av Facebookvännerna hon inte vill avslöja sin politiska åsikt inför, 

men det är tydligt att det är någonting hon inte är bekväm med att berätta för alla. Förmodligen av den 

enkla anledningen att hon inte vill stöta sig med någon. Den här sortens rädsla för att genom att gilla 

företag på Facebook avslöja delar av sin personlighet som inte skulle falla alla Facebookvänner i 

smaken nämndes av fler av mina intervjupersoner. Även tendenser till att hellre gilla välkända 

varumärken än mer okända fanns. Så här förklarade Anna-Sara det: 

 

"Saker som man känner igen och som man kanske känner att man kan stå för att man är ett fan till. Ta 

OLW, alla vet ju att de gör goda chips. Då har man inget emot att visa att man gillar det" 

 - Anna-Sara, 18 

 

Förutom att även hon är inne på att man gillar företag som man känner överensstämmer med den egna 

personligheten så menar hon att man är mer benägen att gilla företag som man vet att många känner 

till. Anledningen till det är troligen att effekten av att gilla ett företag som ingen känner till inte blir 

särskilt stor om avsikten (medvetet eller omedvetet) är att genom detta ge uttryck för sin identitet. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att mina intervjupersoner mer gärna gillade och följde företag 

som inte misstänktes kunna missbehaga någon av Facebookvännerna, vilket resulterade i att man gärna 

gillade okontroversiella och trendiga företag man ansåg var välkända i vänkretsen. 

 

5.3.3 Facebook som publikt nätverk 

Nyttan med att gilla och följa företag på Facebook verkar alltså inte främst handla om att få tillgång till 

information eller kontakt med intressanta företag, utan snarare om att visa andra vad man själv gillar. 

Gillandet och följandet av företag går för mina intervjupersoner till stor del troligen ut på att bygga en 

slags online-identitet. För att sätta deras resonerande och agerande kring användandet av gilla-
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funktionen i ett större sammanhang vill jag dra en parallell till Facebooks funktion som ”networked 

public”, vilken Boyd (2011) forskat kring. Hon menar att Facebooks funktion som socialt nätverk styr 

hur människor agerar där. En effekt som nätverkets utformning har är att publiker som i verkliga livet 

är skilda åt samlas på ett och samma ställe. Detta stämmer bra överens med mina intervjupersoners 

situationer. På Facebook har de sina föräldrar, släkt, vänner, arbetskamrater och flirtar samlade på 

samma ställe. De kan inte välja vilka av dessa publiker som kan se vilket företag de valt att gilla. En 

följd av att alla dessa vanligtvis åtskilda publiker samlas på samma plats, är att det blir svårt att avgöra 

vad som är ett socialt lämpligt beteende online. Detta eftersom samma beteende och 

identitetsbyggande måste passa alla publiker samtidigt (Boyd 2011:49). 

 

 Att gilla ett företag som säljer sexleksaker kanske passar in med den bild av sig själv man vill ge sina 

vänner, men passar sämre med den bild av sig själv man vill ge sin släkt. Jag menar att nätverkets 

natur gör att mina intervjupersoner allra helst gillar företag som är okontroversiella och aktuella, som 

till exempel musik, vardagliga företag och handelsföretag. Detta som ett resultat av att de vill ge en 

bild av sig själva som passar alla de publiker de samlat i sin vänkrets på Facebook. Företag som de i 

verkligheten gillar, men som inte överensstämmer med någon av publikernas förväntningar undviks 

helt. Bland dessa återfinns bland annat tidigare nämnda sex- och samlevnadsrelaterade företag, företag 

med politisk anknytning och andra företag som kan tänkas få vissa av publikerna som finns samlade på 

Facebook att reagera på ett negativt sätt. 

 

6 Slutsats och slutdiskussion 
Syftet med den här studien har varit att belysa hur företag som har Facebook uppfattas av unga 

människor, hur den informella ton som de använder där uppfattas och slutligen varför unga människor 

tenderar att gilla vissa sorters företag framför andra. 

 

 Studien har visat att de företag som anammar ett vardagligt och informellt tilltal i måttlig dos 

uppfattas på ett mycket positivt sätt. Samtidigt så framkom att företag som använder en alltför 

informell ton gentemot sina följare på Facebook uppfattas som oseriösa och töntiga. Vad som anses 

vara ett lagom mått av informellt tilltal varierade beroende på typen av företag. Men toleransen var 

exempelvis högre när det handlade om företag man ofta hade kontakt med i verkligheten. När däremot 

företag vars varumärke byggde på en tanke om exklusivitet och auktoritet använde ett väldigt 
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informellt tilltal så avfärdades de inte bara som oseriösa, de fick även Facebookanvändarna att känna 

sig förnedrade och kränkta. 

 

Vidare visade studien på en i grunden mycket positiv inställning till företags närvaro på Facebook. 

Företag som hade Facebook uppfattades som moderna och med i svängen, jämfört med motsvarande 

företag som inte fanns där. Det visade sig dock att det inte bara var mycket känsligt för exklusiva eller 

auktoritära företag att använda ett informellt tilltal, det ansågs inte heller lämpligt för sådana företag 

att överhuvudtaget finnas på Facebook. Detta eftersom Facebook sågs som för “billigt” för dessa 

företag. Exklusiviteten eller auktoriteten skadades när dessa företag genom närvaron Facebook kom 

närmre inpå människors vardag. Detta resultat stämmer väl överens med teorier som menar att 

människor idag föredrar företag som vågar vara personliga och visa mellanregioner. Att det är en 

svårare för företag som förknippas med exklusivitet och auktoritet att lyckas med att visa trovärdiga 

mellanregioner beror sannolikt på att de har mest att förlora på att visa mellanregioner. 

 

I studien framkom även att anledningen till att unga människor hellre gillar vissa typer av företag 

framför andra är att gillandet och följandet av företag till stor del handlar om att bygga en online-

identitet. Anledningen till att gilla företag är med andra ord främst att ge uttryck för vem man är och 

hur man vill bli sedd. Facebooks funktion som ett socialt nätverk, där publiker som tidigare var 

åtskilda nu finns samlade, visade sig ha stor inverkan på vilka företag man valde att gilla.  Följden av 

att dessa tidigare skilda publiker samlas på Facebook är att unga människor helst gillar och följer 

företag som de tror kan kännas igen och samtidigt inte missbehaga någon i vänkretsen. Resultatet blev 

att de främst valde att gilla okontroversiella och trendiga företag som de trodde vara välkända i 

vänkretsen. Företag som de i verkligheten hade ett gott öga för, men som inte överensstämde med 

Facebookvännernas förväntningar undveks helt. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Uppsatsens begränsade omfång har gjort att det inte är möjligt för studien att göra anspråk på annat än 

att vara en pilotstudie. Men om vidare forskning inom ämnet skulle bekräfta vad den här uppsatsen 

pekar på, finns det flera saker som vore intressanta att undersöka vidare.  Exempelvis vore det 

intressant att vidare undersöka om ogillandet av den alltför informella ton som många företag på 

Facebook använder, faktiskt påverkar människors benägenhet att köpa företagens produkter och 
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tjänster. Är det väldigt informella tilltalet på Facebook lönsamt trots irritationen det skapar?  Kanske 

kan en parallell dras till den dubbade tv-reklam som trots att dess kvalité går att ifrågasätta fyller sin 

funktion ur ett ekonomiskt perspektiv. Vidare vore det intressant att undersöka mer precist vilka 

företag som i och med innehavet av en Facebooksida kan skada sitt varumärke. Kanske är det så att det 

för företag som förknippas med exklusivitet och auktoritet inte är en bra idé att ha Facebook?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

7 Litteratur- och källförteckning  
 
Tryckta källor 
 
Boyd, Danah (2011) Social Network Sites as Networked Publics: Affordances Dynamics, and 
Implications. In Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites (ed. Zizi 
Papacharissi). New York: Routledge 
 
Clapperton, Guy (2009) This is social media: How to tweet, post, link and blog your way to 
business success. Great Britain: TJ International 
 
Flick, Uwe (2006). An introduction to qualitative research. 3. ed. London: SAGE 
 
Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997) Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Meyrowitz, Joshua (1985). No sense of place. The impact of electronic media on social behavior. New 
York: Oxford University Press, Inc. 
 
Qualman, Eric (2011). Socialnomics. How social media transforms the way we live and do business. 
New Jersey: Wiley & Sons 
 
Wibeck, Victoria (2000) Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Zhao, S., Grasmuck, S. & Martin, J. (2008) Identity construction on Facebook: Digital empowerment 
in anchored relationships in Computers in human behavior, vol. 24, issue 5, pages 1816-1836. 
 
Otryckta källor 
 

http://ads.ak.facebook.com/ads/FacebookAds/Best_Practice_Guide_042811_10.pdf  2012-03-23 

 

http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22 2012-03-28 

 



 32 

8 Bilagor 
 
8.1  intervjuguiden 
 

INTERVJUGUIDE 
 

Introduktion av undersökningen 
Tack för att ni kom! Ni är här för att medverka i en gruppintervju där vi ska prata om hur ni 
upplever företags användning av Facebook. Jag kommer ta upp ämnesområden som jag tycker är 
intressanta och tanken är att ni ska diskutera med varandra medan jag sitter här och lyssnar. Om det 
blir helt tyst eller om jag känner att samtalet drar iväg åt något annat håll kommer jag att gripa in. Det 
finns absolut inga rätt eller fel utan detta handlar enbart om era åsikter. Har ni några frågor innan vi 
början? 
 
Presentation av stimulusmaterialet 
Visa exempel på hur tre företag använder sig av Facebook. Tassimo som representant för ett 
väldigt vardagligt tilltal, Stockholms universitet som ett exempel på en ganska formell ton och 
TV4 som exempel på hur Facebook sidan kan användas enbart för kundtjänst. 
 

Ämnen och förslag på frågor 
Egna erfarenheter av Facebook 
- Hur länge har ni haft Facebook? Hur ofta går ni in på Facebook? 
- Har ni gillat några företag på Facebook? Vilka? Varför just dessa? 
- Finns det någon sorts företag ni inte kan tänka er att gilla och därmed följa? Varför? 
- Varför väljer i att följa vissa företag och inte andra på Facebook? 
 
Företag på Facebook 
- Varför tror ni många företag finns på internet och på Facebook? 
- Hur känner ni inför det faktum att företag använder ett social nätverk där man kommunicerar med 
sina vänner för marknadsföring? 
- Hur uppfattar ni företag som finns på Facebook? Uppfattar ni dem annorlunda än företag som inte 
finns på facebook? 
- Hur viktigt är det för er att företag finns på Facebook? 
 
Tilltal på Facebook 
- Spelar det någon roll för er vilket slags tilltal ett företag på Facebook använder? 
- Vilken sorts tilltal föredrar ni i kontakt med företag på Facebook? Varför? 
- Hur upplever ni den informella och vardagliga ton som en del företag använder? 
 
Avslutning 
Tack för att ni ställde upp på intervjun och för att jag fick ta del av era åsikter. Är det något ni vill 
tillägga eller något ni tycker jag glömt att ta upp? 
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8.2 Bilaga 2 Stimulusmaterialet 
 
Stockholms universitet  
http://www.facebook.com/#!/Stockholmsuniversitet  
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Tassimo  
http://www.facebook.com/#!/tassimo 
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TV4 
http://www.facebook.com/#!/tv4  
 

 


