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Sammanfattning 
Författare: Erik Bråneryd 

Handledare: Bo Mårtenson 

Titel: ”Marknadsföring på sociala medier”  –  En kvalitativ och kvantitativ fallstudie om två 

svenska livsmedelsföretags kommunikation på Facebook 

Avdelning: JMK, Institutionen för mediestudier 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att belysa hur ICA och Lidl kommunicerar och 

marknadsför sig via Facebook, samt att se huruvida de även använder det för att skapa mer 

symmetriska band med sin publik. Frågeställningar berör vilka mönster som finns i 

kommunikationen och hur interaktionerna mellan företagen och de som kommenterade ser ut. 

Metod och teori: En kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys har används i 

uppsatsen. Materialet består av Facebook-inlägg från respektive företag, samt tillhörande 

kommentarer. Dessa har analyserats med hjälp av teorier inom kommunikation, 

marknadsföring, retorik samt tidigare forskning kring inlägg företag lägger upp på Facebook 

och hur det påverkar läsarens beteende. 

Resultat: Facebook användes främst som ett marknadsföringsverktyg av bägge företagen. 

Innehållet i en viss del av inläggen som lades upp tydde på en vilja att bjuda in till dialog. Lidl 

och ICA verkade dock vara selektiva angående vilka inlägg de besvarade. Negativa 

kommentarer fick i flera fall inget svar  Rent retoriskt präglades både ICA och Lidl:s språk 

främst av logos. Utifrån urvalet som studerades gick det inte att säga att de bedrev symmetrisk 

tvåvägskommunikation. Intentionerna finns dock där  till viss del – men i sådana fall behöver 

både ICA och Lidl ställa fler öppna frågor till läsarna och även bemöta de mer negativa 

kommentarerna mer konsekvent. Dålig eller utebliven respons  ökar risken för negativ word-

of-mouth – vilket potentiellt kan försämra relationen med deras kunder. 

Nyckelord: Facebook, Lidl, ICA, tvåvägskommunikation, word-of-mouth, 

relationsmarknadsföring 
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                   1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

 

För många företag är det idag en självklarhet att ha en aktiv närvaro på Facebook. År 2011 

uppskattades det att 50 % av alla användare av sociala medier aktivt följer företag (Van 

Belleghem, Eenhuizen & Veris 2011). Genom att finnas på sociala medier skapas möjligheten 

för såväl företag som kunder  att kommunicera och interagera med varandra på ett sätt som 

tidigare inte varit möjligt. Tidigare forskning visar att personer som följer ett visst företag på 

sociala medier i högre grad tenderar att tala positivt om företaget i fråga med sin omgivning. 

Vidare visar de även större lojalitet än icke-följare (Dholakia och Durham 2010).   

Frågan är dock om det främst används som ytterligare en kanal för traditionell 

marknadsföring eller om det finns ett djupare syfte. Används det för att skapa mer djupa och 

symmetriska relationer med publiken? Eftersom sociala medier och företags användning av 

Facebook är ett så pass nytt fenomen ser jag det som en särskilt intressant företeelse att forska 

om. I mitt fall har jag valt att undersöka och jämföra ICA och Lidl - två livsmedelskedjor 

verksamma i Sverige. Anledningen till att mitt val föll på just dessa företag är att de har en 

tydlig och aktiv närvaro på Facebook. En annan intressant aspekt är att Lidl är relativt nya på 

den svenska marknaden medan ICA sedan länge varit etablerade i landet. Genom denna 

uppsats hoppas jag kunna se eventuella likheter och skillnader rörande deras användning av 

Facebook, samt hur de interagerar med sina ”fans” (med ”fans” avses de som gillat deras 

Facebook-sida). 

 

1.1 Syfte 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och beskriva hur två livsmedelsföretag verksamma i 

Sverige använder sig av Facebook i sin kommunikation och marknadsföring. Jag vill se 

huruvida deras kommunikativa arbete sker på ett snarlikt sätt eller om det går att urskilja olika 

mönster. Jag upplever att sociala medier såsom Facebook ofta lyfts fram som ett hjälpmedel 

för företag att skapa starkare relationer och att föra en mer symmetrisk dialog med sina 

kunder. Min intention är att se om Facebook enbart används som en marknadsföringskanal 

eller om det går det att se indikationer på att de vill skapa förutsättningar för en mer 

symmetrisk tvåvägsbaserad kommunikation. 
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1.2 Frågeställningar 

__________________________________________________________________________ 

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte har jag valt att formulera följande tre      

frågeställningar. 

 

Vilka likheter respektive skillnader i företagens inlägg på Facebook kan urskiljas? 

 

Här är mitt mål att identifiera tydliga mönster gällande vilken typ av inlägg de publicerar.  

 

Hur ser interaktionerna ut mellan företagen och deras fans? 

 

Med denna frågeställning vill jag se hur företagen bemöter sina fans. Vem är avsändare? 

Vilka retoriska grepp används? Hur bemöts positiva respektive negativa inlägg? 

 

Till vilken grad skapar företagen förutsättningar för tvåvägskommunikation med sina 

fans, och i så fall, hur ter sig detta? 
 

Sociala medier påstås skapa en möjlighet för företag att bedriva en dialog med sina kunder. 

Här vill jag försöka bekräfta empiriskt om så är fallet gällande ICA och Lidl.  

 

                       1.3 Material & avgränsning 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Materialet jag har valt att analysera i denna uppsats har hämtats från ICA och Lidl:s  

svenska Facebook-sidor. Huvuddelen av materialet består av 98 inlägg publicerade av ICA, 

respektive 125 inlägg publicerade av Lidl under perioden 1 januari 2013 till 30 november 

2013. De fall där företagen endast har uppdaterat sin omslagsbild på sina Facebook-sidor 

kommer inte räknas med i uppsatsen då detta inte anses konstituera ett inlägg.  Detta material 

kommer analyseras med hjälp av en kvantitativ metod för att få en bredare överblick av hur 

deras kommunikation ser ut. 

I den kvalitativa delen kommer jag med hjälp av den tidigare genomförda kvantitativa studien 

identifiera fem inlägg från varje företag. Dessa kommer sedan undersökas på ett djupare plan 

där jag i högre grad koncentrerar mig på de interaktioner som sker mellan företagen och 

fansen. Jag anser att detta urval är lagom stort i förhållande till uppsatsens omfattning. Denna 

uppsats är begränsad på det vis att jag inte söker ett internationellt perspektiv. Uppsatsen 

ämnar endast studera Facebook och  inte andra sociala medier.             

                     



                                                                                        3 

 

                    2. Bakgrund 
__________________________________________________________________________________________ 

2.1 Sociala medier och Web 2.0 

Människans kommunikation har fram till relativt nyligen varit uteslutande analog. I alla tider 

har information, råd, erfarenheter och dylikt delats mellan olika människor från mun-till-mun 

eller via brevkorrespondens. Förr var dock gemene mans nätverk oftast begränsat till ett 

mindre antal personer. De tekniska framsteg som gjorts de senaste åren har skapat nya 

möjligheter att skapa och upprätthålla nätverk med ett stort antal individer (Carlsson 2012: 

10).  Begreppet Web 2.0 har sitt ursprung i en konferens arrangerad av företaget O’Reilly 

Media. En ny version av Internet föreslogs – inte i någon direkt teknisk aspekt, utan hur det 

används av användarna själva. Genom interaktivitet, samarbete, dialog och den gemensamma 

intelligensen bland Internetanvändare såg de här möjligheten att låta människor själva bidra 

till utformningen av Internet (Shuen 2008; Carlsson 2012: 10). Internet utgör själva 

grundfundamentet av och är språngbrädan som har format de sociala medier vi kan se idag.  

Vad är då sociala medier? Nationalencyklopedins definition lyder: ”samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter an vändare att kommunicera direkt med varandra genom 

exempelvis text, bild eller ljud.” (Eriksson och Weibull 2013). Användning av sociala medier 

är populärt i Sverige. Enligt Internetbarometern 2012 använder 47 procent av alla svenskar 

någon form av sociala medier en genomsnittlig dag. I åldrarna 15-24 är siffran 84 procent och 

i åldersspannet 25-44 är det 64 procent som gör detta.  

Den genomsnittlige svensken lägger 3.2 timmar per vecka på sociala medier (Nordicom 

2013). Web 2.0 innebär att användarna själva ska ha möjlighet att interagera med hjälp av 

texter, videoklipp, bilder och dylikt. Själva utseendet på hemsidan ska även kunna förändras 

av användarna själva. Sociala medier som uppfyller dessa krav är sidor som Facebook, Flickr, 

Twitter ochYoutube (Carlsson 2012: 10-11). 

 

2.2 Facebook 

Facebook är ett av världens mest kända och använda sociala medier. Det grundades år 2004 – 

samma år som begreppet Web 2.0 började populariseras. De har idag 1.19 miljarder aktiva 

medlemmar. Facebook själva skriver att deras medlemmar använder det för att hålla 

kontakten med vänner och familj, upptäcka det som händer i världen och dela och uttrycka 

vad som är viktigt för dem (Facebook 2013). 
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I Sverige är Facebook det mest populära av de sociala medier som existerar. 66 procent av 

svenskarna med tillgång till Internet använder Facebook (Nilsson 2013).  

Det finns flera olika begrepp och funktioner associerade med Facebook. Dessa är inte 

självklara för alla, särskilt om personen ej har någon tidigare erfarenhet av det. Nedan följer 

förklaringar till för denna uppsats relevanta begrepp. De engelska benämningarna återfinns i 

parenteserna. 

Inlägg/statusuppdatering (post): Ett inlägg på en användares tidslinje. Textuella inlägg, 

bilder, videoklipp, kommentarer är exempel på sådana. Det kan även röra sig av en blandning 

av dessa. 

Gilla (like): Detta är ett sätt för användare på Facebook att inställa sig positivt till exempelvis 

en bild, ett textbaserat inlägg eller dylikt. Det går även att gilla exempelvis företag och 

varumärken (Facebook 2013). 

Fansida (fan page): I november 2007 lanserade Facebook funktionen ”Fan page”. Det 

innebar att organisationer, varumärken, politiker, kändisar och dylikt fick möjligheten att ha 

en egen fansida på Facebook. Dessa fick då möjligheten att publicera information och 

interagera direkt med sina fans på Facebook (Smith 2007). Funktionen kom att bli väldigt 

populär. I maj 2013 uppskattades 15 miljoner organisationer och varumärken världen över 

finnas representerade på Facebook (Koetsier 2013). 

 

2.3 Kort presentation av företagen  

2.3.1 Lidl 

Lidl – verksamma sedan 1970-talet -  är en tyskägd livsmedelskedja baserad i Tyskland. 

Företaget driver idag år 2013 över 10 000 butiker fördelade mellan 25 länder i Europa. De har 

funnits i Sverige sedan 2003 där de idag har 150 butiker med 2300 anställda medarbetare. 

Deras marknadsandel var i maj år 2013 beräknad till 3.3 % (Karlsson, Spängs och Eriksson). 

Lidl:s affärsidé enligt de själva är att sälja livsmedel med hög kvalité till lägsta möjliga pris 

(Lidl 2013). Den 1 mars år 2012 lanserade Lidl Sverige sin Facebook-sida. I november 2013 

hade cirka 95 000 personer gilla-markerat denna sida på Facebook 

(facebook.com/Lidlsverige). 
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2.3.2 ICA 

ICA:s historia kan man spåra ända tillbaka till år 1917 då AB Hakon Swenson (Hakobolaget) 

bildades i Västerås. Bolaget samlade på sig fler och fler handlare under 1900-talet och började 

även köpa upp andra butiker, vilket spädde på expansionen. År 1938 delar fyra stora 

inköpscentraler upp Sverige i geografiska delar och bildar ICA, Inköpscentralernas AB. År 

1964 skapas den välkända ICA-logotypen (Blom 2013).  

Idag år 2013 är ICA den ledande livsmedelskedjan i Sverige med en marknadsandel på 50 % 

(Karlsson, Spängs och Eriksson). Per den 31 december 2012 hade de i medeltal 7229 

anställda medarbetare (ICA 2013). ICA har funnits på Facebook sedan 2009. 187.347 personer 

hade gilla-markerat dem på Facebook i november 2013 (facebook.com/Ica).  
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 3.Tidigare forskning och teoretisk ram 

___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt presenteras för uppsatsen relevant tidigare forskning samt den teoretiska 

ramen uppsatsen utgår ifrån.  

3.1 Tidigare forskning 

”Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: An Investigation on the Effects of Social 

Media Marketing” publicerades år 2012 och är titeln på en kvantitativ studie genomförd av de 

Vries, Gensler och Leeflang. Forskarna undersökte vilka faktorer i inläggen som avgjorde hur 

många som gilla-markerade och kommenterade ett visst inlägg på företags Facebook-sidor. 

De variabler som ansågs påverka detta var stimulans, interaktivitet, innehåll och 

kommentarernas ton.  

Mer om hur dessa definieras och hur de har använts i uppsatsen kommer tas upp i metod-

kapitlet. De viktigaste fynden som är relevanta för denna uppsats är att när frågor ställs i 

inlägget ökar antalet kommentarer. Däremot sker en negativ effekt på antalet kommentarer 

när länkar ingår i inlägget. Då frågor har ett positivt samband med antalet kommentarer menar 

forskarna att det är viktigt med en hög andel frågor för att skapa förutsättningar för att 

symmetrisk tvåvägskommunikation ska kunna ske (de Vries, Gensler och Leeflang 2012) 

 

3.2 Teoretisk ram 

3.3 Vad är PR och hur har det kritiserats? 

Åtskilliga akademiker och forskare har valt att definiera det på olika sätt (Fawkes 2012: 5). 

Majoriteten av de definitioner som gjorts har dock lagt tonvikt på PR som en form av 

management. Kritiker som Fawkes (2012) motsäger sig mot denna management-influerade 

definition eftersom den utelämnar grupper och organisationer som är icke-vinstdrivande, 

exempelvis fackföreningar och välgörenhetsorganisationer (Fawkes 2012: 6).  

År 1987 definierade The Institute of Public Relations (IPR) PR på följande vis “Public 

Relations is the planned effort to establish and maintain goodwill and understanding between 

an organization and its publics”. De välkända PR-forskarna Grunig & Hunt definierar PR 

som “the management of communication between an organization and its publics” (PR 

Accreditation 2003). Dessa citat kan anses statuera ett exempel på att den generella synen på 

Public Relations ofta utgår från ett ett management-perspektiv och att organisationens bästa 
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står i fokus.  

 

3.4 Grunigs modeller för Public Relations 

 
Figur 1: Grunig, Grunig och Doziers fyra modeller för Public Relations. Svensköversatt 

anpassning. (Dozier, Grunig och Grunig 1995).  

 

Figuren illustrerar de olika metoderna för kommunikation Grunig och hans medförfattare 

identifierade inom ramen av ”Excellence-projektet” (Dozier, Grunig och Grunig 1995). 

Tanken är att de ska fungera som idealtyper för praktiker inom Public Relations. Enligt 

Grunig används samtliga modeller i praktiken av organisationer. De två första modellerna 

används dock företrädesvis oftast av större och mer trögrörliga organisationer vars syn på 

kommunikation är att det främst är ett sätt att överföra budskap till publiken snarare än att 

forma relationer med dem – något de två senare modellerna huvudsakligen syftar till 

(Falkheimer och Heide 2007: 70-74).  

Symmetrisk tvåvägskommunikation kommunikation betraktas som det mest ideala och etiska 

inom Public Relations enligt Grunig. Denna modell skiljer sig från de andra genom att emfas 

läggs på dialog och inte monolog. Här sätts enligt modellen makt och 

beroendeställningsfaktorer ur spel. Bägge kommunicerande parter ses vara villiga att anpassa 

sig efter varandras behov (Falkheimer och Heide 2007: 73).  

3.5 Symmetrisk tvåvägskommunikation bortom textböckerna 

Frågan är dock: existerar sådan i verkligheten? Grunig & Hunt uppskattar att antalet 

organisationer som använder sig av denna kommunikationsform är 15 procent (Theaker 2012: 

35). Denna uppskattning delas dock inte av kritiker (Pieczka 2006; Moloney 2000 och 2006a) 

som menar att den används väldigt sällan i praktiken. Falkheimer & Heide (2007) tar upp 
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annan kritik mot denna modell, exempelvis att den är utopisk, och därmed, i linje med 

Pieczkas tankegångar, saknas relevans i verkligheten. De menar vidare att de maktrelationer 

som inte sällan återfinns i praktiken inte återspeglar sig i modellen (Falkheimer & Heide 

2007: 73). Weaver et al (2006) diskuterar tanken om symmetrisk tvåvägskommunikation som 

ett etiskt ideal. De menar att detta ideal innebär ett försök att  implicit försöker distansera PR 

från propaganda. Istället för ett nollsummespel där en viss organisation strävar efter att 

övertyga sin publik är tanken med symmetrisk tvåvägskommunikation att det ska fungera som 

ett sätt att kommunicera med allmänheten genom dialog. Därmed kan bägge parterna anpassa 

sig efter varandra (Weaver, Motion och Roper 2006: 14).  

Pieczka (1996) argumenterade att de akademiker som försöker bygga upp förtroende för PR 

har gjort det genom att skapa bilden av PR som ärlig, etisk och socialt ansvarstagande – till 

skillnad från propaganda som av allmänheten betraktas som falsk och manipulativ (Weaver, 

Motion och Roper 2006: 13-14). Ett av huvudproblemet med den symmetriska 

tvåvägsmodellen som etiskt ideal är att den av många kritiker betraktas som i stort sett 

ouppnåelig med liten verklighetsförankning. Den förutsätter i princip att en organisation ska 

vara neutral mot sin publik och att den inte ska agera i eget intresse (Jahansoozi 2006: 77). En 

svaghet med den symmetriska tvåvägsmodellen är att den förutsätter att publiken är aktiv och 

engagerad. Om publiken inte är det blir det svårt att skapa en meningsfull dialog mellan 

publiken och organisationen i sig (Jahansoozi 2006: 65).  

 

3.6 Den symmetriska tvåvägsmodellen och sociala medier 

Grunig ser de nya digitala medierna och i synnerhet sociala medier som en gyllene möjlighet 

för organisationer att forma en balanserad tvåvägskommunikation med publiken (Yaxley 

2012: 424). Genom att övervaka och studera det som sker på de sociala medierna skapas 

möjligheten att öka förståelse mellan organisationen och dess publik (Yaxley 2012: 426).  

Grunig (2009) menar att syftet med användningen av sociala medier ska vara att öka 

förståelsen och knyta band med publiken. Sociala medier ska inte huvudsakligen fungera som 

en kanal för organisationen att sända ut reklambudskap eller försvara sig i olika frågor.  

Vidare menar Grunig att de nya sociala medierna kan fungera som ett verktyg för att göra det 

enklare för organisationer att forma relationer med sin publik och att föra en aktiv dialog 

(Grunig 2009).  

 

Yaxley (2012) varnar dock för en övertro på sociala medier som ett plattform för optimal 
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symmetrisk tvåvägskommunikation. Inlägg på sociala medier är ofta ett begränsat omfång 

vilket kan medföra en viss svårighet i att bygga upp meningsfulla och djupa relationer med 

publiken (Yaxley 2012: 426-427). I denna uppsats är en av avsikterna att se på vilket sätt 

företagen skapar förutsättningar för denna typ av kommunikation samt om detta sker i 

praktiken enligt Grunigs definitioner. 

 

3.7 Traditionell PR vs PR 2.0 

Förr gick Public Relations mestadels ut på att en organisation skickade ut ett pressmeddelande 

till noggrant utvalda nyhetsmedium och journalister. Kontakter och relationer med medier var 

essentiell – vilket givetvis även är fallet idag. Skillnaden är dock att de nya digitala medierna 

har skapat nya sätt för organisationer att kommunicera och nå ut till sin publik och 

intressenter. Istället för att vara beroende av exempelvis en tidning för att sprida ut 

information till allmänheten finns nu möjligheten att nå ut till publiken direkt – exempelvis 

via sociala medier (Carlsson 2012: 10-12). I slutet av 90-talet myntade Brian Solis (2010) 

begreppet ”PR 2.0”.  

Han observerade och förutspådde att sättet PR användes på var på väg att förändras på grund 

av Internet och dess allt mer ökande popularitet bland konsumenter. Denna utveckling skulle 

innebära att direktkommunikation med kunder och publiker var på väg att bli oundvikligt. 

Solis diskrediterar dock inte det traditionella arbetssättet med PR, men den konvergens som 

höll på att ske banade väg för en ny typ av PR – där relationer med publiken blev allt viktigare 

(Solis 2010: 6). 

 

3.8 Traditionell marknadsföring vs Ny marknadsföring 

Inom traditionell marknadsföring är marknadsmixteorin där de 4 P:na (produkt, pris, 

promotion och plats) ingår ett välkänt begrepp. Dessa fyra måste samverka för att ett företag 

dels ska tjäna pengar, men även för att kundernas behov ska tillfredsställas (Zineldin 2012: 

35-36). Att reducera marknadsföring till endast fyra komponenter har dock kritiserats. 

Argument som förekommer är att den inte är applicerbar i alla branscher. Olika anpassningar 

och ändringar av antalet P:n har sedermera  gjorts av olika forskare för att bättre passa de 

behov de har sett (Zineldin 2012: 37).  
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”Push/pull” är ett annat centralt begrepp som haft en framträdande roll inom vedertagen 

marknadsföringsteori. Push-marknadsföring är när  organisationen når ut till sin önskvärda 

publik genom att presentera produkten eller tjänsten till dem direkt. Pull-marknadsföring är ett 

sätt att göra publiken intresserad och söka upp den produkt eller tjänst som säljs på egen hand. 

Detta kan uppnås via exempelvis reklamkampanjer som skapar intresse, ”word of mouth” där 

existerande kunders rekommendationer lockar till sig fler köpare eller via relationsskapande. 

De nya digitala medierna sägs skapa förutsättningar för en mer pull-orienterad 

marknadsföring (Daye 2009). 

 

 

3.9 Relationsmarknadsföring 

I Evert Gummessons ”Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R” är den centrala tesen att 

marknadsföringens utveckling de senaste 25 åren har lett till att relationer, nätverk och 

interaktioner fått en större plats. Värt att notera är att den traditionella synen på 

marknadsföring inte förkastas, men att viss revidering är nödvändig (Gummesson 2002).  

En av de relationer Gummesson tar upp är e-relationen. Detta begrepp innefattar de former av 

relationer, nätverkande och interaktioner som skapas med hjälp av IT. Gummesson förklarar 

hur Internet har utvecklats från att främst vara en informationsplats till även bli en 

marknadsplats och en plattform för upplevelser och social kontakt. Tid och rum sätter ej 

längre gränser för hur företag och kunder kan kommunicera sinsemellan (Gummesson 2002: 

129-130).  

Facebook kan fungera som ett användbart verktyg för företag att forma en relation med 

kunder och förmå dem att undvika det brus som finns i media. Relationen med den missnöjde 

kunden är en annan typ av relation. När missnöjda kunder blir bemötta och hjälpta på ett 

positivt sätt kan det leda till en starkare relation. Om en kund däremot förblir missnöjd sprider 

denne vidare sin negativa uppfattning till sin omgivning i högre grad än vad en nöjd kund gör 

(Gummesson 2002: 112-118). 

 

3.10 Word of web/word of mouth 

Begreppet word of web härstammar från det mer välkända word of mouth. Detta begrepp 

syftar på hur företag kan nå ut till nya kunder genom att existerande sådana tipsar andra om 

deras tjänster eller produkter. Innan Internets genomslag var denna marknadsföring begränsad 

till det analoga. Kretsen individer kunde sprida information till var oftast begränsad. På 



                                                                                        11 

 

sociala medier ges möjligheten att hylla eller kritisera ett specifikt företag eller deras 

produkter (Riegner 2007). Implikationerna word of web har är att såväl positiv och negativ 

kritik sprids lättare. Såväl ICA som Lidl har många personer som följer dem på Facebook. 

Därmed kan de lätt ta del av det som skrivs om dem samt hur de responderar. Ett dåligt eller 

uteblivande bemötande kan fångas upp och informationen kan sedan spridas vidare till en 

större krets (ibid.).  

Detta föranleder i sin tur att det blir viktigt för företag att hantera det som skrivs om dem på 

sociala medier på rätt sätt. En av riskerna med denna typ av kommunikation är svårigheten för 

företag att kontrollera det som skrivs. Det de däremot kan göra är att försöka styra det in på ett 

mer önskvärt sätt. Exempelvis kan ett kritiskt inlägg om en viss produkt bemötas med att 

företaget i fråga ska undersöka saken närmre och försöka att förbättra den (Carlsson 2012: 40-

41). 

3.11 Retorik 

I den kvalitativa analysen har företagens bemötande av kommentarer delvis tolkats med hjälp 

av Aristoteles tre centrala retoriska begrepp: logos, ethos och pathos. Logos är argumentet 

som bygger på rationalitet. Sådana är ofta sakliga i sin karaktär. Ethos kan beskriva som den 

trovärdighet den som argumenterar har. Att framstå som sympatisk eller ärlig innebär att det 

blir lättare att övertyga. Pathos bygger på att väcka starka känslor hos de som tar del av 

exempelvis en text (Bergström och Boreus 2012: 91-92). 

3.12 Hur används teorierna i uppsatsen?  

I uppsatsens kvantitativa del kommer resultatet främst utgå från de fynd som gjordes av de 

Vries et al (se 3.1). Kopplingar kommer även göras till teorier om relationsmarknadsföring 

samt tvåvägskommunikation. I den kvalitativa delen avses referenser göras till samtlig 

presenterad tidigare forskning och teorier för att ge stöd till observationer, påståenden och 

dylikt. 
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                  4. Metod 

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras de två valda metoderna, motivering kring varför just de har valts 

samt hur de kommer tillämpas i uppsatsen. Vidare diskuteras även reliabilitet och valliditet 

samt forskningsetiska problem 

 

4.1 Val av metod 

För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna på lämpligast sätt har jag valt 

en  kombination av två olika metoder. Den kvantitativa textanalysen använder jag för att få en 

bredare överblick av hur företagen har kommunicerat på Facebook. Med den kvalitativa 

textanalytiska metoden vill jag på ett djupare plan förstå och kartlägga dels hur företagen 

kommunicerar ut sina budskap på Facebook - men även hur interaktionerna mellan dem och 

deras fans ser ut.  

4.2 Fallstudie 

Ett syfte med fallstudien är att frambringa mer generell kunskap. Robert K. Yin menar att 

fallstudier bland annat ska göras i nutiden, och att de används med fördel när det inte är 

tydligt hur gränsen mellan fenomenet och dess kontext ser ut. När det inte finns särskilt 

mycket teori kring ett visst område kan en explorativ studie vara lämplig för att ge underlag 

för framtida studier och teorier (Östbye et al 2003: 240-241). Då företags användning av 

sociala medier fortfarande är ett nytt och till viss del outforskat ämnesområde anser jag det 

vara lämpligt att använda denna ansats. 

 

4.3 Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys kräver ett tillräckligt stort urval för att vara meningsfull. 

Metoden är särskilt användbar när syftet är att se hur pass mycket vissa egenskaper som 

förekommer i texter eller enheter förekommer (Esaiasson 2012: 197). Fokus ligger då på det 

manifesta innehållet, alltså det som är uttalat i texten (Bergström och Boréus 2012: 81). 

Denna metod kritiseras ibland för att lägga allt för stor tonvikt på siffror, vilket potentiellt kan 

innebära att de mer kvalitativa aspekternas betydelse faller bort. Samtidigt kan det poängteras 

att många ser detta som en av metodens fördelar. Ofta sker datainsamlandet mekaniskt och på 
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ett stort urval – trots att urvalen oftast är stora kan man genom detta snabbt få in data vars 

innehåll ofta är tillräckligt tydligt för att det ska gå att dra slutsatser kring det.  

Det finns en uppfattning om att kvantitativa innehållsanalyser endast går ut på att räkna 

medan kvalitativa innehållsanalyser går ut på att tolka. Essaisson et al argumenterar mot detta 

– för att slutsatser ska kunna dras kring det kvantitativa materialet måste enheterna som ska 

analyseras först tolkas och föras in i relevanta kategorier. Trots att fokus ligger på det 

kvantitativa krävs det alltså vissa kvalitativa inslag för att genomföra analysen på bästa sätt 

(Esaiasson 2012: 197-198). 

 

4.3.1 Tillvägagångssätt & urval 

Ett totalurval innefattande samtliga publicerade Facebook-inlägg av ICA och Lidl från 1 

januari 2013 till 30 november har genomförts. Totalurval räknas som en av de mest optimala 

urvalsmetoderna när målet är att forma en generaliserad bild (Essaiasson 2012: 171). I den 

undersökta perioden publicerade ICA 98 inlägg medan Lidl publicerade 125 inlägg.  Samtliga 

av dessa inlägg konstituerar var för sig en enhet. I avsnittet om tidigare forskning 

presenterades De Vries, Gensler och Leeflangs studie om företags fan-sidor på Facebook och 

vad som styr inläggens popularitet. Syftet med denna uppsats är dock som tidigare nämnt inte 

att mäta inläggens popularitet.  

Studien kommer däremot utgå från de variabler av Facebook-inläggs innehåll som De Vries et 

al har identifierat. Position (hur ofta företagen lägger upp inlägg) är det första som kommer 

undersökas. Syftet med detta är att ge en överblick över hur pass aktiva respektive företag är 

på Facebook. Därefter kommer de variabler som kan kopplas till inläggen i sig undersökas. 

Dessa är vividness (stimulans), interactivity (interaktivitet), informational content (informativt 

innehåll) och entertaining content (underhållande innehåll). Ordet ”vividness” är något 

svåröversatt – i denna uppsats har det översatts till ”stimulans”. Dessa kan i sin tur anta olika 

värden som styrs av bestämda kriterier, vilket framgår på nästa sida (De Vries, Gensler och 

Leeflang 2012). 
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Stimulans 

Variabelvärde Kriterier 

Ingen Ingen stimulans (enbart text) 

Låg Bild 

Medel Evenemang (inlägg som annonserar  om ett 

uppkommande företags-relaterat fysiskt 

evenemang) 

 

Hög Filmklipp (exempelvis ett Youtube-klipp) 

Tabell 1  - Variabelvärden och kriterier för stimulans 

 

Interaktivitet 

Variabelvärde Kriterier 

Ingen   Ingen interaktivitet (endast text) 

Låg 

 

Länk till hemsida tillhörande företaget 

(exempelvis ICA.se) 

Länk till hemsida ej tillhörande företaget    

(exempelvis till tidningsartikel) 

 

Omröstning  (”Vilken produkt är er favorit?”) 

 

Medel Uppmaning (uppmaning till någon form av 

handling, exempelvis ”gå in på den här sidan”) 

Tävling (information om en tävling där priser kan 

vinnas) 

 

Hög Fråga (exempelvis: ”Vad tycker ni om den här 

produkten?”.) 

Tabell 2 – Variabelvärden och kriterier för interaktivitet 

 

De utvalda inläggen kommer sammanställas och presenteras i enlighet med de olika 

variablerna som presenterats i föregående tabeller. Det kommer även räknas ut hur stor andel 

av inläggen som räknas som informativa, underhållande eller neutrala. Detta kommer göras 

under rubriken ”Innehåll”. Nedan följer en förklaring på hur de har tolkats: 

Informativt inlägg: Inlägget tolkas som informativt om det innehåller information om 

företaget, deras varumärken, verksamhet eller dylikt.  

Underhållande inlägg:  Inlägget tolkas som underhållande om det innehåller ett skämt, 

videoklipp eller dylikt. Kravet är dock att det till övervägande del är orelaterat till företaget 

själva. En reklamfilm som är underhållande, men som har att göra med företagets verksamhet 

räknas alltså ej som underhållande. 
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Neutralt inlägg: Inlägget har varken informativa eller underhållande inslag. Ett exempel på 

ett sådant är ett inlägg med frågan ”Vad gör du i helgen?”.  

 

4.3.2 Tolkningsregler och principer 

Variabeln stimulans kan endast anta ett av fyra variabelvärden: ingen, låg, medel eller hög. En 

viktig skillnad gäller dock för variabeln interaktivitet då det där kan finnas flera 

variabelvärden som kan antas. Exempelvis kan det i inlägget finnas en länk (låg interaktivitet) 

och en fråga (hög interaktivitet). Jag motiverar detta tillvägagångsätt med att samma 

förfarande användes av de Vries et al (2012) i deras studie. Ett annat skäl till att jag gör på det 

viset är att det ger en mer överblickbar bild av vilka typer av interaktiva inslag som 

förekommer.  

Ett alternativt förhållningsätt vore att tolka inlägget beroende på det interaktiva inslag som har 

högst nivå. Exempelvis hade ett inlägg med en länk och en uppmaning då tolkats som medel-

interaktivitet, varpå länken hade bortfallit från resultatet. Då en av frågeställningarna är att se 

vilka mönster som förekommer i Facebook-inläggen ser jag det som viktigt att presentera 

vilka typ av inslag som förekommer i inläggen. 

 

Variabelvärdena för stimulans och innehåll är ömsesidigt uteslutande, de kan alltså bara anta 

ett värde. Som jag har förklarat tidigare är så ej fallet för variabeln interaktivitet. 

4.4 Kvalitativ textanalys 

Esaiasson et al (2012) menar att den kvalitativa textanalysen går ut på att aktivt läsa texten 

och ställa frågor till den. På det viset blir det möjligt att se om texten på egen hand kan 

besvara frågorna, eller om det är möjligt att göra själv. Det finns två huvudsakliga typer av 

textanalyser – den systematiska och den kritiska. I denna uppsats kommer typen som går ut på 

att systematisera innehållet användas. Ett av de syften som finns med sådana är att klargöra 

tankestrukturer hos olika aktörer i samhället.  

Denna typ av ansats kommer användas i denna uppsats som ett medel att skapa en djupare 

förståelse kring de två företagens kommunikation via Facebook. Den systematiska ansatsen 

används oftast i samband med beskrivande och tolkande analyser, vilket är min intention. Till 

skillnad från den kvantitativ metod vars främsta mål är att mäta ”hur mycket” är den 

kvalitativa metoden mer lämplig när avsikten är att skapa förståelse och därmed se ”hur” 

(Essaiasson  2012: 210-211). 
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4.4.1 Tillvägagångssätt och urval 

Fem stycken inlägg publicerade av vardera företag med tillhörande kommentarer och respons 

till dessa har undersökts. Totalt tolv kommentarer på ICA:s Facebook-sida och åtta 

kommentarer med ICA som avsändare blev föremål för studien. Gällande Lidl undersöktes 

tolv kommentarer och sju kommentarer där Lidl var avsändare. Inläggens innehåll, stimulans, 

och interaktivitet har studerats närmare.  

En viktig skillnad i denna metoddel är dock att även kommentarerna och responsen till dessa 

från företagens sida undersöks. De Vries et al (2012) studerade inte själva interaktionerna, 

utan endast kommentarernas ton (de Vries, Gensler och Leeflang 2012). Mitt tillvägagångsätt 

skiljer sig alltså från deras på den punkten. Dessa interaktioner analyseras främst med hjälp av 

de tidigare presenterade teorierna inom relationsmarknadsföring, tvåvägskommunikation och 

word of web. Retoriken i företagens respons kommer även studeras. De resultat som träder 

fram kommer även ställas i relation till den tidigare forskningen (se 3.1).   

 

Variablerna nedan kompletteras även med frågor som systematiskt ställs till inläggen för att 

ge underlag för analysen (se nedan).  

En pragmatisk urvalsprincip har använts. Detta har varit nödvändigt då det inte förekommer 

interaktioner mellan företagen och deras fans i alla inlägg. Därför har endast inlägg där minst 

en interaktion förekommer valts ut. Antalet kommentarer i inläggen varierar, och det ansågs 

varken vara praktiskt genomförbart eller relevant att undersöka varje kommentar. 

Även om interaktionerna är det huvudsakliga undersökningsobjektet har även vissa 

kommentarer från fans som inte besvaras lyfts fram. Exempel på sådana kommentarer är 

kritiska inlägg eller konkreta frågor som bör kunna besvaras. Samtliga inlägg där företagen 

responderar har analyserats, vilket ger en representativ bild av dialogen. En annan möjlig 

urvalsmetod skulle kunna gå ut på att välja ut en specifik vecka eller tidsperiod och undersöka 

hur kommunikationen såg ut just då. Problemet är som tidigare nämt att det riskerar att 

utmynna i alldeles för få interaktioner och kommentarer för att en relevant analys ska kunna 

genomföras. Därför ser jag det som desto mer relevant att välja ut de inlägg där detta faktiskt 

sker. En nackdel med denna urvalsmetodik är att detta inte ger en fullständig bild av hur 

respektive företag  har bemött kommentarer i samtliga inlägg. 
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4.4.2 Frågor till inläggen 

Innehåll  

På vilket sätt är innehållet i inlägget informativt, underhållande eller neutralt? 

Stimulans 

Hur använder företaget bilder och filmklipp i sina inlägg? 

Interaktivitet  

Vilken typ av länkar publicerar företaget? 

Ställer de frågor till fansen och vad är det för slags frågor? 

Uppmanar de fansen till någon form av handling? 

Kommentarer/respons 

Hur bemöter företagen positiva respektive negativa kommentarer och vilket tonläge har 

företagen i dessa fall? 

Vilka retoriska grepp använder företagen i sina bemötanden? 

Vem är avsändare i inläggen? 

Besvaras kommentarerna selektivt? 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar på huruvida det som avses undersökas faktiskt undersöks. Valet av empiriska 

indikatorer, operationalisering och hur de stämmer överens med de teoretiska begreppen  har 

en direkt påverkan på resultatvaliditeten (Essaiasson 2012: 57-59). Syftet och 

frågeställningarna har försökt anpassats för att kunna besvaras med  hjälp av de valda 

teorierna och metoderna. Frågeställningarna och syftet har under hela uppsatsens gång tagits i 

beaktning, och jag anser att den teoretiska utgångspunkten är relevant för det som ämnas 

undersökas.  

Reliabilitet syftar på hur pass tillförlitlig studien är. Samma resultat ska då träda fram vid 

upprepade mätningar. I uppsatsen har inläggen tolkats och delats in. En risk här är att någon 

annan möjligtvis tolkar inläggen på ett annat sätt, vilket kan förändra resultatet. Hade 

uppsatsen utförts av två författare är det möjligt att de hade tolkats annorlunda (Essaiasson 

2012). Vidare finns även samtliga inlägg som studerats i både den kvantitativa och kvalitativa 

delen dokumenterade – därmed kan studiens reliabilitet i testas i praktiken genom att låta en 

utomstående person utföra samma analys och se om resultatet blir likadant. Då ett urval 
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bestående av nästan ett år av Facebook-kommunikation har studerats i den kvantitativa delen 

är det rimligt att påstå att det ger en tillförlitlig bild av hur den faktiskt ser ut. I den kvalitativa 

delen av uppsatsen har totalt 10 Facebook-inlägg och tillhörande kommentarer studerats. 

Urvalet kan ses som för litet för att kunna dra generella slutsatser kring hur företagen faktiskt 

kommunicerar. Ett slumpmässigt urval hade varit att föredra – men då det inte förekommer 

interaktioner i varje Facebook-inlägg hade det blivit problematiskt i förhållande till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Min uppfattning är att denna uppsats har hög validitet 

då det som avses undersökas faktiskt undersöks. Reliabiliteten ser jag dock totalt sett som låg 

eftersom det finns flera kvalitativa inslag – vilket medför att en utomstående person  kan dra 

andra slutsatser i sin tolkning, eller om andra inlägg än just de jag har analyserat studeras. 

 

4.6 Sammanfattning av metod 

I uppsatsen används två metoder – en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys. 

Syftet med den förstnämnda är att ge en överblick av vilken typ av inlägg företagen 

publicerar, samt att se hur dessa i relation med tidigare forskning skapar förutsättningar till 

tvåvägsbaserad kommunikation. Den kvalitativa textanalysen används för att gå in djupare på 

de dialoger som förekommer mellan företagen och deras fans. Min uppfattning är att denna 

uppsats har hög valditet och en totalt sett låg reliabilitet, på grund av att den innehåller flera 

kvalitativa inslag.         
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                5. Resultat  

__________________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys av ICA och Lidl 

Totalurval av alla de inlägg ICA och Lidl  publicerade på sina officiella Facebook-sidor 

mellan 1 januari 2013 och 30 november 2013. De har undersökts utifrån variablerna  

position,  stimulans, interaktivitet och innehåll. 

 

5.1.1 Position: Hur ofta lägger företagen upp inlägg? 

 

Figur 2 – Hur ofta lägger företagen upp inlägg? 

 

Kommentar: Ovanstående diagram påvisar att bägge företag har en aktiv närvaro på 

Facebook när det gäller att publicera inlägg. I den undersökta perioden har Lidl varit något 

mer aktiva med i genomsnitt cirka två fler inlägg per månad än ICA. Som framgår i 

diagrammet har de varit som mest aktiva i november. I synnerhet Lidl har varit väldigt aktiva 

denna månad och publicerade då 38 inlägg jämfört med  ICA som publicerade 16 inlägg.  

Bortser man från november månad för både företagen blir skillnaden mindre. Då blir 

medelantalet inlägg av Lidl cirka 9 (avrundat från 8.7) medan medelantalet för ICA blir cirka 

8 (avrundat från 8.2 ). En möjlig förklaring till att bägge företagen har flest inlägg i just 

november kan bero på att de har raderat äldre inlägg. Tyvärr är det inte tekniskt möjligt att se 
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vilka inlägg som har raderats. Slutsatsen man kan dra av detta är att Lidl i medeltal har 

publicerat fler inlägg än ICA Skillnaden är dock försumbar, vilket gör att det kan påstås att 

frekvensen av deras aktivitet på Facebook är snarlik. 

 

5.1.2  Stimulans ICA/Lidl – Vilka stimulativa inslag finns i 

inläggen? 

 

Variabelvärde Kriterier Frekvens 

ICA 

Frekvens 

Lidl 

Procent ICA 

(%) 

Procent Lidl 

(%) 

Ingen 

stimulans 

Ingen bild 

(endast text) 

 13 27 13.2 21.6 

Låg Bild 71 81 72.5 64.8 

Medel Fysiskt 

evenemang 

0 5 0.00 4.0 

Hög Videoklipp 14 12 14.3 9.6 

 Totalt N=98 N=125 100.0 100.0 

Tabell 3 – Andel och frekvens av stimulans 

 

Kommentar: 

Det vanligaste formen av stimulativa inlägg hos båda företagen är ett inlägg med en 

tillhörande bild, vilket är ett exempel på låg stimulans. Som framgår ur tabellen använder ICA 

bilder i något högre grad än Lidl. I jämförelse med ICA är det vanligare för Lidl att inte ha 

några stimulativa karaktärsdrag överhuvudtaget (med andra ord, endast ett textuellt 

meddelande). Videoklipp är något som båda företagen använder sig av i liknande frekvenser. 

Lidl publicerade fem inlägg med information om fysiska evenemang -  detta förekom dock ej 

i ICA:s inlägg. Förekomsten av inlägg med olika former av stimulativa karaktärsdrag har 

däremot inget samband med antalet kommentarer – och därmed ökade möjligheter att ha en 

tvåvägsbaserad kommunikation i inläggets kommentarsfält (de Vries et al 2012). Därmed ska 

ovanstående tabell främst ses som en översiktlig bild av vilka former av stimulativa inslag 

som är vanligast förekommande. 
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5.1.3  Interaktivitet ICA/Lidl – Vilka interaktiva inslag finns i 

inläggen? 

Variabelvärde Kriterier Frekvens ICA  Frekvens Lidl   Relativ 

frekvens ICA 

(%) * 

Relativ 

frekvens Lidl 

(%) 

Ingen 

interaktivitet 

Endast text 7 25 7.1 20.0 

Låg 

 

 

Länk till sida 

tillhörande 

företaget 

 

Länk till sida ej 

tillhörande 

företaget 

 

Omröstning 

66 

 

 

 

17 

 

 

 

3 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

4 

67.3 

 

 

 

17.3 

 

 

 

3.0 

12.8 

 

 

 

12.8 

 

 

 

3.2 

Medel 

 

 

Uppmaning 

 

Tävling 

45 

 

9 

52 

 

5 

47.0 

 

9.1 

41.6 

 

4.0 

Hög Fråga 40 52 40.8 41.6 

 Totalt: N = 98  N = 125 191.6 % 136 % 

Tabell 4: Interaktivitet hos ICA och Lidl  

* Observera att den totala procenten och frekvensen över antalet inlägg är mer än antalet 

inlägg respektive över 100 procent. Se avsnitt 4.3.2 för närmare förklaring.   

Kommentar: 

Inlägg med inga interaktiva inslag överhuvudtaget är betydligt vanligare hos Lidl än ICA. Det 

kan därför påstås att ICA är mer interaktivt inriktade i de inlägg som läggs upp. Vad gäller 

inlägg med tillhörande länkar är det betydligt vanligare hos ICA jämfört med Lidl. I de fall 

länkar förekommer  leder de dock oftast till någon annan Internet-baserad  kanal med tydlig 

koppling till ICA. Hos Lidl är fördelningen jämn vad gäller länkningar och det är inte på 

samma sätt självklart att enbart flytta läsaren från en av deras kanaler till en annan. I studien 

som genomfördes av de Vries et al framkom det att inlägg med en låg nivå av interaktivitet i 

form av just länkningar i vissa fall hade en negativ effekt på antalet kommentarer. 

Förklaringen till detta var att de fans som klickar på länken helt enkelt omdirigeras och 

därmed flyttar sin fokus annorstädes. Det kan därför hävdas att den höga frekvensen av inlägg 

med länkar på ICA:s Facebook-sida till viss del hämmar möjligheterna att bedriva en dialog.   

Ett positivt samband gällande antal kommentarer och inlägg med uppmaningar och i 

synnerhet frågor påvisades. Både Lidl och ICA har en hög och snarlik frekvens av sådana 

inlägg. När en fråga ställs är det enda sättet att interagera på för en kund att besvara frågan.  
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Att nästan hälften av bägge företagens inlägg innehåller frågor ser jag som ett tecken på att 

det finns intentioner hos respektive företag att bjuda in sina fans till dialog, och därmed 

förbättrade förutsättningar för tvåvägsbaserad kommunikation. Vidare föranleder fler 

kommentarer att företagen får utökade möjligheter att skapa starkare relationer med fansen 

(de Vries, Gensler och Leeflang 2012).  

5.1.4 Innehåll – Är inläggen informativa, underhållande eller 

neutrala?   

 

Variabelvärde Kriterier Frekvens ICA Frekvens Lidl  Procent ICA 

(%) 

Procent Lidl 

(%) 

Informativt Innehåller 

information 

om företaget, 

deras 

varumärke 

eller dylikt. 

79 97 81 78  

Underhållande Innehåller ett 

skämt, 

anekdot etc 

som ej har att 

göra med 

företaget.  

0 0  0 0  

Neutralt Har varken 

informativa 

eller 

underhållande 

inslag. 

19 28  19  22 

  N = 98 N = 125 100.0 100.0 

Tabell 5: Vanligast förekommande innehåll ICA/Lidl  

 

Kommentar: 

I tolkningen av materialet upptäcktes inga underhållande inlägg – det vill säga inlägg vars 

syfte var att underhålla, utan någon tydlig koppling till företaget. Att det inte förekom 

överhuvudtaget är en indikator på att det finns en tydlig gräns mellan vilken typ av inlägg ett 

företag publicerar jämfört med hur privatpersoner i regel kommunicerar på via Facebook .  

En stor majoritet av inläggen hos bägge företagen visade sig vara av informativ karaktär. Det 

innehåll som dominerar är således information som har att göra med vardera företags 

verksamhet och produkter. Det kan kopplas till traditionell push-marknadsföring där företagen 

främst når ut till kunder genom att de presenterar produkten till kunderna direkt (Daye 2009). 

Det är inte förvånande att företagen i regel använder sina Facebook-sidor för att förmedla 

information som berör deras verksamhet. Det verkar finnas ett snarlikt mönster hos båda 
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företagen gällande detta. Ungefär 80 % av deras inlägg tar upp information om de själva på 

något vis. Även om informativa inlägg är vanligast finns det även exempel på icke-

informativa inlägg som inte har en direkt koppling till verksamheten. Det finns alltså visst 

utrymme för båda företagen att publicera inlägg som till större grad rör vardagliga ting. Detta 

är något som kan utnyttjas för skapa relationer, och är skiljt från traditionell marknadsföring 

där det främsta målet är att förmå kunder att köpa produkter (Gummesson 2002).  

 

5.1.5 Sammanfattning av den kvantitativa innehållsanalysen 

Frågeställning 1 berörde vilka mönster i företagens inlägg på Facebook som kunde urskiljas. 

Resultatet av denna analys har påvisat att ICA publicerar i genomsnitt 9 inlägg per månad 

medan antalet för Lidl är 11. Det förefaller alltså som så att finns ett mönster gällande 

frekvensen av inlägg. Ett annat tydligt mönster var att båda till övervägande del använde 

bilder som ett stimulativt inslag. En skillnad mellan ICA och Lidl här var dock att ICA 

använde bilder i cirka 7 procentenheter högre grad än Lidl. 21.6 procent av Lidls inlägg 

saknade stimulativa inslag helt. Så var fallet gällande ICA i endast 13.2 procent av inläggen. 

Detta är den tydligaste skillnaden gällande variabeln stimulans. Videoklipp förekom hos både 

i cirka vart tionde inlägg.  

Cirka 80 % av båda företagens inlägg var informativa, och hade alltså att göra med dem 

själva. Det fanns dock även utrymme för icke-informativa inlägg. Det kan därför inte sägas att 

ej endast använder Facebook som en renodlad marknadsföringskanal. Inga underhållande 

inlägg upptäcktes, vilket möjligtvis kan bero på att företagen vill frambringa en seriös bild av 

sig själva till skillnad från exempelvis hur en privatperson kommunicerar på Facebook. 

Interaktiva inslag i form av frågor förekom hos både ICA och Lidl i ungefär 40 % av deras 

inlägg. Frågeställning 3 berör till vilken grad de skapar förutsättningar för symmetrisk 

tvåvägskommunikation. Att ställa frågor är ett tecken på en intention att föra en dialog och 

har även ett ett positivt samband med antalet kommentarer. I den tidigare refererade 

forskningstudien av de Vries et al (2012) hade de undersökta företagens inlägg i medeltal 

frågor i 35.5 % av inläggen (de Vries, Gensler och Leeflang 2012: 88).  Däremot fanns det en 

skillnad gällande andelen länkar som publicerades i inläggen. Detta förekom  i mycket högre 

grad hos ICA jämfört med Lidl. Detta kan  ha en negativ effekt på antalet kommentarer, något 

som kanske inte är helt uppenbart för företagen. Sammanfattningsvis finner jag det dock som 

lämpligt att påstå att det finns intentioner hos båda företagen att efterfråga en mer 

tvåvägsbaserad kommunikation  med sina fans. För ICA:s del kan dock förutsättningarna för 
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detta förbättras om de minskar antalet länkar i inläggen. 

 

                    5.2 Kvalitativ textanalys 

__________________________________________________________________________ 

I denna del presenteras fem inlägg från vardera företag med tillhörande kommentarer samt 

eventuell respons på kommentarerna från företagen. De frågor som ställs till texten utgör 

grunden för analysen.”Kommentar 1” innebär att det är den första kommentaren i inlägget. 

De kommentarer företagen själva har publicerat i inlägget återfinns under rubriken ”Respons 

ICA/Lidl”.  

 
5.2.1 ICA 

  

Inlägg 1 - ICA  

 

 

Innehåll/stimulans/interaktivitet  

Detta inlägg är informativt eftersom ”Stig” och reklamfilmen är en del av ICA:s varumärke. 

Även om videoklippet kan antas vara underhållande är så inte fallet på grund av den starka 

associationen till ICA. Ett videoklipp– närmare bestämt en reklamfilm - är ett exempel på hög 

stimulans. Inlägg med inslag av hög stimulans leder enligt de Vries et al (2012) till fler gilla-

markeringar – men de fann dock ingen koppling till antalet kommentarer (de Vries, Gensler 

och Leeflang 2012:88). Att klicka på länken leder användaren till Youtube, en webbplats som 

inte tillhör ICA. En retorisk fråga ställs i inlägget ”Alla har en tydlig uppgift, men har Ulf 
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glömt sin?” vilket antas kan leda till en nyfikenhet hos användaren och ett incitament att kolla 

på klippet. 

Kommentarer/respons 

 

Kommentar 1 

28 november 20:21 

” Eran jävla uppgift ICA borde kanske va att sluta anlita utländska åkerier som sysslar med cabotage 

trafik och människoslaveri ! och gynna den svenska näringslivet istället! Undra om Stig o Co. Vet om 

att alla varor levereras till era butiker av utländska slavar med en tim lön på 20 kr ! eller att de 

stackars chaufförerna ligger o fryser i sina hytter under julhelgen Mvh jag handlar på Coop !” (sic) 

 

Att ha en allmän fan-sida på Facebook innebär att alla med ett Facebook-konto har möjlighet 

att kommentera. I förekommande fall kan kommentarerna röra sig om helt andra ämnen än 

vad ICA själva vill förmedla. I traditionell marknadsföring saknas i regel de tekniska 

möjligheterna som krävs för att mottagare ska kunna respondera. Detta är ett tydligt exempel 

på hur denna möjlighet kan utnyttjas av privatpersoner för att föra ut sina åsikter om företaget.  

Jag lägger ingen värdering kring huruvida det som påstås i ovanstående inlägg är sant eller ej 

– det essentiella i detta fall är att ICA får en gyllene möjlighet att besvara och bemöta den 

kritik som här har lagts fram.  

 

ICA bemötte kommentaren endast ett par timmar på detta vis: 

Respons ICA 

29 november 2013 08:28 

”Hej xx! Idag sker 98-99 procent av våra transporter via svenska leverantörer och transportörer. Vi 

kravställer att våra svenska såväl som utländska leverantörer följer lagstiftningen. Får vi indikationer 

på eventuella missförhållanden, agerar vi direkt”. 

 

Det finns ingen tydlig avsändare i form av ett förnamn, utan det framstår som att det är 

företaget och varumärket ICA som är avsändare. ICA:s kommentar präglas av både logos och 

pathos. Att de använder sig av statistik för att underbygga argumentet är ett exempel på logos 

medan det även finns inslag av pathos då de skriver att de ”kravställer” och ”agerar direkt” 

vid missförhållanden i denna fråga. I teoriavsnittet nämndes ”word of web”.  En undvikande 

respons eller rentutav en utebliven respons på detta inlägg skulle potentiellt kunna leda till att 
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många av de som går in på ICA:s Facebook-sida och läser detta inlägg får en försämrad bild 

av ICA som företag (Carlsson 2012: 40-41). Att bedriva symmetrisk tvåvägskommunikation 

kan vara svårt enligt då det förutsätter att det finns en aktiv publik ( Jahansoozi 2006: 65). 

Även om varje företag med en fan-sida på Facebook inte har en publik som interagerar i varje 

inlägg är det övervägande på det viset på ICA:s Facebook-sida. 

 

Inlägg 2 - ICA 

 

 

Innehåll/stimulans/interaktivitet 

Det är ett exempel på ett informativt inlägg då det informerar om produkter som kan 

inhandlas i ICA:s butiker. I detta inlägg förekommer en bild – något som i den kvantitativa 

översikten visade sig vara mycket vanligt förekommande hos ICA. Att använda sig av bilder 

är dock inget som ökar antalet kommentarer (De Vries, Gensler och Leeflang 2012: 89). ICA 

publicerade här en länk som leder vidare till sin egna officiella hemsida till en artikel om ett 

recept. Att publicera länkar som dirigerar läsaren vidare ökar inte antalet kommentarer – 

tvärtom. Detta har en negativ effekt på antalet kommentarer (ibid). Det förefaller som syftet 

med inlägget är att den som klickar ska inspireras till att använda receptet -  och därmed gärna 

handla ingredienserna hos ICA.  
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Kommentarer/respons 

 

Kommentar 1 
17 oktober 10:32 

 
”Man är ju inte så sugen på hummer längre. Hur är det med de mindre skaldjuren? t.ex räkorna? 

Även om de är små kan de ju ha ont. Eller hur? Http:/wwwl.svt.se/.../sa-plagas-de-eftertraktade-

humrarna” (sic) 

 

Respons ICA 

18 oktober 13:38 

”Hej xx! Vi kan inte svara för alla räkprodukter på marknaden, men för våra egna räkor så brukar det 

generellt gå till som så att räkorna kokas för att därefter gå in i en maskin som tar bort skalet med 

hjälp av gummivalsar som borstar bort skalet. Har du frågor om en specifik ICA produkt så återkom 

gärna till oss på telefon 020-83 33 33.”  

 

ICA var här snabba med sin respons och svarade kl 13:38 dagen därpå, den 18 oktober (alltså 

inom 24 timmar). Det kritiska inlägget antyder implicit att ICA:s djurhållning är klandervärd 

– kritik som rimligtvis bör vara väldigt viktig att bemöta för ett företag som säljer många 

djurbaserade livsmedel.  De tilltalar personen på ett personligt vis och berättar sakligt hur 

processen går till i vanliga fall.  ICA:s svar är ett typiskt logosargument då den tar upp fakta. 

När personer har en negativ uppfattning om ett företag eller deras verksamhet talar de i högre 

grad om företaget i fråga – både muntligt till fysiska personer och på Internet (Misner 2010: 

23).  Det blir därför viktigt att bemöta klagomålet på ett tillfredsställande sätt. Om kunden inte 

nöjer sig med detta har studier visat att de generellt för vidare denna uppfattning till 10-15 

personer. Detta kan jämföras med en nöjd kund som då i genomsnitt berättar detta för fem 

personer (Gummesson 2002: 118). Det kan med andra ord antas att ICA ansåg det vara viktigt 

att bemöta denna kommentar. 
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   Inlägg 3 - ICA 

 

Innehåll/stimulans/interaktivitet 

Innehållet är här informativt, med anledning av att läsaren informeras om att de kan ta del av 

recept genom att gå in på ICA:s hemsida. En bild – som har variabelnivån ”låg stimulans” 

förekommer i detta fall. Precis som i inlägg 2 föreställer det en maträtt – något som har en 

tydlig koppling till ICA:s verksamhet. I samband med inlägget förekom även frågan ”Har du 

hittat blåbär i skogen?”. Att använda frågor som ett interaktivt inslag är något ICA använde 

sig av i en majoritet av de inlägg som undersöktes i denna uppsats kvantitativa 

innehållsanalys. I detta fall är frågan dock ställt på ett vis som indikerar på att ICA inte är ute 

efter kommentarer, utan att de utifrån informationen i inlägget vill styra läsaren till deras 

hemsida. Trots att detta inlägg innehöll en länk till ett recept var kommentarerna helt 

orelaterade till inläggets innehåll.  

 

Kommentarer/respons 

Kommentar 1 
21 juli 2013 kl 12:13 

”Hej, angående era studentrabatter. Jag är 31, (barnlös) och går just nu på ett heltids 5-årigt 

civilingenjörsprogram, jag bor i studentlägenhet och lever på studiemedel. Jag är student eligt CSN, 

Uppsala Universitet, min hyresvärd och alla andra studentrelaterade tjänster i Sverige. Men inte 

enligt er! Där räknas jag inte för jag är för gammal! Det är jättesynd för ICA är min favoritbutik. 

Känns ledsamt att inte få räknas för rabatterna pga sin ålder. Jag är ju lika fattig som alla ara 

studenter. Och på mitt program är minst hälften lika gamla som jag” 
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Kommentar 2 

21 juli 13:25  

 
”Ica det är jätte dåligt utav er att man inte år 2013 kan ansöka om Icakort elektroniskt på eran 

hemsida. Det får ni banne med råda bot på nu och fixa detta nu snarast punkt slut.” (sic) 

 

Kommentar 3 

26 juli kl 10:01  

 
”Hej, varför skall man ange tio siffror i telefonbanken när man loggar in medans man på 

Internetbanken skall ange tolv? Jag hade svårt att komma in på telefonbanken igår när jag av gammal 

vana använde tolv. Kan ni sätta en gemensam policy över era olika system? Alternativt att 

telefonbanken känner efter om de två första siffrorna är 19 eller 20 och tar hänsyn till det?” (sic) 

 

I detta fall responderade ICA endast till kommentar 2. 

  

Respons ICA 
22 juli kl 08:36 

 
”Hej xxx Att det inte går att ansöka om ICA Kort över nätet beror framför allt på att kortet kan 

användas som betalmedel – med möjlighet till kredit. Av säkerhetsskäl behöver du därför  identifiera 

dig. Fördelen med att ansöka om Ica Kort i butiken är att du får ett tillfälligt kort, vilket innebär att du 

kan börja registrera dina inköp och få bonus direkt”. 

 

Återigen var tilltalet i ICA:s respons personligt riktad till personen som ställde frågan – dock 

utan ett namn på avsändaren. Responsen var saklig och utförlig. Det är ett logosargument då 

det underbyggs med hjälp av få värdeladdade ord och ren fakta.De två andra kommentarerna 

fick dock till synes ingen respons överhuvudtaget även fast de kan upplevas som 

välformulerade och tydliga. Det kan inte uteslutas att de fick svar på sina frågor i ett 

personligt meddelande – men utåt sett framstår det som att ICA ignorerade dem. En 

förutsättning för symmetrisk tvåvägskommunikation är att sändaren och mottagaren ska vara 

jämställda varandra (Falkheimer och Heide 2007: 73). Det kan här argumenteras att detta 

snarare är ett exempel på asymmetri, då de som kommenterar i inlägget är beroende av ICA 

för att få respons. Ett uteblivet svar kan ses som ett tecken på obalans i maktförhållandet vis-

a-vis företaget och kunden. 
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 Inlägg 4 - ICA 

 

 

Innehåll/stimulans/interaktivitet 

Inlägget är informativt då det informerar om erbjudanden kopplade till ICA-kortet, något som 

har en tydlig koppling till deras verksamhet. Bilden är relaterad till erbjudanden innehavare av 

ICA-kortet kan erbjudas. Två till synes lyckliga personer syns i bilden. 

ICA frågar läsaren om denne har ett ICA-kort. Sedan uppmanas läsaren att klicka på en länk 

som leder till ICA:s hemsida och mer information Att inlägget fick få kommentarer är inte 

särskilt förvånande med tanke på att någon tydlig uppmuntran till att kommentera inte fanns. 

Ett antal kommentarer dök dock upp. 

Kommentarer/respons 

 

Kommentar 1 

22 maj 17:14 

”Varför skicka ut rabatterbjudanden med tidningen?”Laddat på kortet” Det är oftast så att antingen 

är det slut eller så finns det inte alls i sortimentet just när erbjudandet kommer. Är det bara jag som 

köper en viss vara och får erbjudadne på nåot som tas bort till just den veckan. Det har hänt 

upprepade gånger.” 

 

Respons ICA 
23 maj 12:01 
”Hej xxx. Hur är detta kopplat till våra nöjeserbjudanden?” 
 

Kommentar 2 (samma avsändare som kommentar 1) 

23 maj  14:17 
”Det hamnade väl på ”fel” ämne men problemet kvarstår med varor som inte ”finns”....” 
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Respons ICA 

27 maj 10:54 

”Ring gärna vår kundtjänst på telefon 020-83 33 33 och ha ditt kortnummer redo så kan vi 

enkelt kolla om det är något fel med de erbjudanden som kallas för ”Mina varor”. 

 

Kommentar 3 

22 maj 21:58 

”Jag köper av princip ALDRIG kött på ICA då stekpannan fylls av vatten varje förbannad gång jag 

skall steka köttet.... köp lokalt så förstår ni skillnaden. OCH DET ÄR STOR SKILLNAD OCH 

BILLIGARE” (sic) 

 

Trots att kommentar 1 var högst relevant gällande ICA:s verksamhet fick den ett flyktigt svar 

eftersom det inte direkt var kopplat till inlägget i sig. Det dröjde i detta fall fyra dagar innan 

en vidare instruktion kom om att kontakta deras kundtjänst angående problemet. Detta är 

förhållandevis lång tid – särskilt då det kan antas inte vara en speciellt komplicerad fråga.  

Den första responsen från ICA:s sida är något för kort för att klassificera i ett retoriskt fack. 

Den andra responsen kan dock vara ett logosargument på grund av dess sakliga karaktär. 

 

Kommentar 3 publicerades samma datum som inlägget. Det var ett tydligt kritiskt inlägg. 

Även om det inte hade att göra med ICA:s inlägg fanns här en möjlighet för ICA att bemöta 

kritiken och därmed visa för både personen som skrev den och övriga läsare att de är villiga 

att ta till sig av kritiken - eller åtminstone visa att kundernas åsikter tas tillvara på. Istället 

väljer ICA (medvetet eller omedvetet) att inte respondera överhuvudtaget. Relationen med 

den missnöjde kunden ska som tidigare nämt inte underskattas. Att dessa kommentarer till 

viss del har undvikits och/eller inte bemötts  kan vara riskabelt (Gummesson 2002: 47). 
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Inlägg 5 - ICA 

 

 

Innehåll/stimulans/interaktivitet 

Detta inlägg har tolkats som informativt eftersom tävlingen som utlyses är kopplad till ICA:s 

verksamhet. Bilden föreställer ett barn som håller en korv, vilket har en tydlig koppling till 

innehållet i inlägget då det är en tävling vars syfte är att få barn att öka sin konsumtion av 

grönsaker. Fyra olika typer av interaktivitet på tre olika nivåer förekommer här. Länken som 

leder läsaren vidare till ICA:s hemsida har en låg grad av interaktivitet. Uppmaningar och 

tävlingar är medel-interaktiva, och förekommer också här. De Vries et al (2012) fann att låg- 

och medel-interaktiva inlägg inte hade ett samband med antalet kommentarer. Medel-

interaktiva inlägg påverkade dock antalet gilla-markeringar. Huruvida en kombination av 

olika interaktiva inslag bidrar till en högre frekvens av kommentarer togs dock inte upp av 

dem. Det fjärde interaktiva inslaget är dock en hög-interaktiv sådan: en fråga. Detta kan ses 

som en förklaring till att förhållandevis många har kommenterat inlägget (de Vries, Gensler 

och Leeflang 2012: 89-90). 
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Kommentarer/respons 

 

Kommentar 1  

19 april kl 11:14 

”Har ett tips, ta med barnen till en ICA affär där de har provsmakning av diverse maträtter 

tors-fredag på så sätt har min dotter provat en massa maträtter utan protester. Dessa rätter 

har jag sedan gjort hemma” 

Respons ICA 

19 april kl 11:16 

”Vilket bra tips! Skicka gärna in det via vårt formulär på ICA.se (länk ovan) om du vill vara 

med i tävlingen .” 

 

Kommentar 2 

20 april kl 08:58 

”Hoppas det här blev rätt nu.. Hur jag gjort för att få mina barn att välja sånt här 

fredagsmys... ja ni.. (Bild på grönsaker formade som en människa) 

 

Respons ICA 

22 april kl 10:58  

”Hej xx! Vad fint! Om du vill delta i tävlingen så måste du fylla i formuläret på ICA.se som vi 

länkar till i huvudinlägget. Vi har noterat din bild. ” 

Kommentar 3 

19 april 16:57 

”Ursäkta men då tycker jag att du ska läsa frågan igen under ”tävla här” i er egen länk.. 

Tack för mig! Tävla gär! Ge oss ditt bästa tips på att få i mer grönt i maten utan att barnen  

märker det:” 

 

Respons ICA 

19 april 17:45 

”Hej igen! Oj, det var felaktigt formulerat. Så vill vi inte att det ska stå. Tack för att du 

påtalade det, vi har korrigerat det nu.” 
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Kommentar 4 

19 april 11:23 

”Min tips är: ställ adekvata priser på frukt och grönt.  Tex. Champinjoner i ICA Maxi 

Erikslund är 70 kr /kg, purelök i Ica Sjöhagen Västerås var 50kr/kg inte länge sedan, gurkor 

och tomater är ca 30 kr/kg! Vafan=!!! Därör handlar jag i Lidl eller väljer någonting annat, 

inte grönsaker. Tänk om det, ICA.” (sic) 

Kommentar 5 

19 april 11:31 

”Men om man handlar på ICA så spelare det ju ingen roll vad man köper om man vill ta ett 

grönt år. Mögel är också grönt och det är inte första gången det förekommer i ICA’s 

produkter. Fick grönt bröd häromveckan från ICA. Klappa igen era smitthärdar till butiker 

istället” 

 

Några personer skickar in sina förslag i kommentarsfältet – ICA responderar då på ett vänligt 

sätt att de måste gå in på deras hemsida för att göra detta. Kommentar 3 påpekar att inlägget 

hade en tveksam språklig formulering. Här svarar ICA artigt och tackar för informationen och 

berättar att de kommer ändra formuleringen.  Kommentar 4 och 5 är kritiska till priserna 

respektive att mögliga grönsaker påstås vara vanligt förekommande. Precis som i inlägg 4 

sker här inget bemötande av dessa kritiska inlägg, utan de tillåts ligga kvar utan någon form 

av respons från ICA:s sida. I detta inlägg förefaller det som att endast de inlägg som hade en 

mild form av kritik (exempelvis det gällande den språkliga formuleringen) fick respons. Det 

verkar alltså råda en selektivitet gällande vilka typer av kritiska inlägg som besvaras. Rent 

retoriskt är responsen från ICA i dessa inlägg främst karaktäriserade av logos.  Responsen till 

inlägg 3 är dock byggt på ethos – detta eftersom  ICA som avsändare har på ett sympatiskt vis 

medger att de hade gjort en miss. Detta kan bidra till att de får ett ökat förtroende och kan 

därmed lättare föra fram sitt budskap (Bergström och Boréus 2012: 92). 
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5.2.2 Sammanfattning ICA 

Samtliga av undersökta inläggen hade en informativ karaktär med koppling till ICA och dess 

verksamhet. I totalurvalet av samtliga inlägg i den kvantitativa innehållsanalysen var det även 

övervägande på det viset. De stimulativa inslagen bestod av ett videoklipp och fyra bilder 

fördelade på de fem inläggen. Interaktiva inslag förekom i alla inläggen i form av antingen 

länkar, tävlingar, uppmaningar eller frågor. Den kritik som förekom berörde bland annat 

djurhållning, tekniska problem och anklagelser om dåliga arbetsförhållanden. I de fallen ICA 

bemötte de kritiska kommentarerna riktade de sig direkt till personen och tomläget var sakligt 

och neutralt.  

Tendenser till att snabbt återkoppla till negativa kommentarer verkar finnas då, när de 

responerade, så skedde detta oftast inom ett dygn. Rent retoriskt är responsen från ICA:s sida 

främst underbyggda med hjälp av logos. Genom rationell och begripbar fakta försöker de 

övertyga de som kommenterar. Inslag av pathos och ethos återfanns även i två fall.  Då både 

kritiken och responsen till densamma kan ses av alla är det bra att ICA bemöter denna på ett 

seriöst sätt. Den kanske mest allvarliga kritiken – den om djurhållningen och arbetsvillkoren 

(se kommentar 1 inlägg 1 och kommentar 1 inlägg 2) får båda utförliga svar. Frågor om 

arbetsvillkor berör i princip alla företag, men just djurhållning kan påstås vara extra viktigt för 

ett livsmedelsföretag. Här ser jag exempel på att ICA genom bemötande vill minska risken för 

negativ word of mouth, vilket som tidigare nämt är en klok strategi.   

Några inlägg – som trots att de var sakliga – fick dock utebliven respons. Att generalisera 

utifrån endast fem inlägg är givetvis inte möjligt – men det kan dock ses som ett exempel på 

att varje kommentar som efterfrågar respons inte nödvändigtvis får det. En viss asymmetri 

kan därmed ses råda i praktiken. ICA kan selektivt välja vad de vill respondera på, och även 

om de inte kan förväntas besvara varje inlägg är det dock rimligt att förvänta sig att de kan 

besvara de inlägg som faktiskt är sakliga och efterfrågar en respons.  
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5.2.3 Lidl 

Inlägg 1 - Lidl 

 
 

Innehåll/stimulans/interaktivitet 

Inlägget innehåller pris och produktinformation om en av Lidls varor, och är således ett 

informativt inlägg. Bilden föreställer pris och produktinformation om en av Lidls produkter. 

Dess utformning gör att den lika gärna hade kunnat höra hemma i ett reklamblad. Här finns 

inga inslag av interaktivitet överhuvudtaget, utan bara text. Interaktivitet karaktäriseras av en 

tvåvägsorienterad kommunikation mellan företaget och kunden (de Vries, Gensler och 

Leeflang 2012: 85). Att det här inte förekommer några inslag av detta ger intrycket av att Lidl 

i detta fall inte efterfrågar någon form av dialog. 

Kommentarer/respons 

Trots att inläggets innehåll inte hade faktorer som syftade till att generera kommentarer 

förekom detta ändå:  

 

Kommentar 1 

26 november 02:57 
”Någon datum när Lidl kommer till Mora?” 

Respons Lidl 

26 november 09:35 
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”Hej! I början av nästa år planerar vi att vara färdiga! /Karin” 
 

 

Kommentar 2 

25 november 16:52 
”Är den odlad så ska den inte vara miljömärkt !” (sic) 

 

Respons Lidl 

26 november 21:43 

”Hej xx! Vår fisk är MSC-märkt vilket betyder att MSC-märkningen ska genom 

kvalitetskontroll och certifiering garantera att fisken inte kommer från ett överfiskat bestånd 

eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem. MSC arbetar tillsammans med 

fiskare, förvaltare, forskare, miljöorganisationer, producenter, detaljvaruhandeln och 

konsumenter för att gemensamt verka för sunda principer och valmöjligheter som leder till 

hållbara fisken i våra hav. Här kan du läsa mer om dem på [Länk ]” 

 

Kommentar 3 (samma avsändare som kommentar 2) 

26 november 21:46 

”Är laxen odlad så är den en belastning för miljön, är det en Kanadesisk pinklax så är det helt ok” 

(sic) 

 

Kommentar 4 

25 november 20:48 

”Varnar för chumlax! Den är inte god dom vår vanliga lax. Smakar så illa att man får spotta ut den, 

fiskigt, beskt och otäckt! Älskar fisk för övrigt men inte den. Har köpt chumlax vid ett tillfälle och gör 

det aldrig mer.” (sic) 

 

 

Kommentar 1 är orelaterad till det undersökta inlägget. Trots detta ges ett relevant svar.  

Responsen betonas av logos i och med att den främst är faktabaserad. Förtroende försöker 

även skapas genom ethos och associationen till miljömärkningen. Till skillnad från ICA är 

avsändaren inte bara företaget utan en personlig avsändare, i form av ”Karin”. Gummesson 

skriver om närhet och distans. Virtuella relationer kan ses som nära, men dock inte rent 

fysiskt. Att ha ett namn som avsändare kan därmed fungera som ett sätt att skapa mer trygghet 

i relationen trots distansen (Gummeson 2002: 41). Kommentar 2 är kritisk mot att produkten 

har miljömärkts. Lidl svarar neutralt på denna kommentar och ger ett utförligt och informativt 

svar. Påståendet att odlad lax är en belastning för miljön bemöts dock inte, utan förklaras 

istället med mer om vad MSC-märkningen innebär. I kommentar 3 upprepar samma person 

att odlad lax är en belastning för miljön. Kommentar 4 varnar för själva produktens smak och 

talar starkt illa om den.  Lidl responderar dock inte alls i detta fall, utan låter kommentaren 
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ligga kvar. Detta är något som även förekom även i flera av fallen på ICA:s Facebook-sida 

och när liknande kritiska inlägg finns kvar är risken att det i sin tur leder till negativ word of 

mouth.    

 

9.1.2 Inlägg 2 - Lidl 

 

Innehåll/stimulans/interaktivitet 

Inlägget är informativt då det innehåller information om Lidls egenmärkesvaror och särskilt 

deras så kallade ”Deluxe”-varor. Det innehåller en bild vars budskap även hör samman med 

själva texten i inlägget. Det har inga interaktiva inslag: inga frågor, uppmaningar till handling 

eller dylikt ställs i samband med inlägget – vilket som tidigare nämt minskar chansen att 

fansen kommenterar. Då det endast förekom fyra kommentarer i inlägget går det att se detta 

samband i praktiken. 

 

Kommentarer/respons 

 

Kommentar 1 

11 november 13:59 

”Skamligt att ni inte har en endaste köttbit som är från Sverige i eran reklamblad under 

Deluxe. Trodde ni ialf värnade lite om de svenska bönderna och vår svenska djurhållning. 

Snacka om att lura folk med er reklam på TV, jag själv var faktiskt övertygad om att det 

handlade om svenskt kött” (sic) 
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Respons Lidl 

11 november kl 16:37 

”Hej xx ! Vi har svenskt kött och det är Svea lantkött. Där finns allt från fläskfärs till 

Entrecote. Det tillhör vårt bassortiment och finns alltid i butik. Deluxe är ett av våra 

kampanjvarumärken som vi har under större högtider som jul eller påsk och med både 

svenska och utländska specialiteter. /Karin” 

 

Den som kommenterar är kritisk och menar att Lidl inte värnar om svenska bönder och 

svenskt kött – vilket kan ses som relevant kritik med tanke på att Lidl är ett Tysklandsbaserat 

företag. Lidl bemöter kritiken ett par timmar senare samma dag. Tonläget är neutralt i sin 

form och karaktäriseras av konkret information. Ett typiskt logos-argument. Utrymme för en 

följdfråga till den som lämnade kommentaren ges inte. Feedback gällande om huruvida 

personen är nöjd med svaret eller har ytterligare frågor tillkommer heller ej.  

 

Inlägg 3 - Lidl 
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Innehåll/stimulans/interaktivitet 

Likt inlägg 1 ses här en maträtt samt prisinformation, vilket innebär att det är ett informativt 

inlägg. Bilden föreställer två varianter av tyska pastarätter och påminner precis som i inlägg 1 

mycket om ett vanligt reklambudskap. I texten ställs frågan ”Vad sägs om pasta på tyskt 

vis?”. Frågan är dock ställd mer som en retorisk fråga, och eftersom den inte är direkt ställd är 

det möjligt att den inte i lika hög grad bjuder in till någon form av dialog.  

Kommentarer/respons 

 

Kommentar 1 

25 september kl 16:46 

”Tror ni det kan gå att frysa in ett oöppnad paket och tina och tillaga vid senare tillfälle? 

Apropå att vi ska ha en fest längre fream där etta hade varit kul ” (sic) 

Lidls respons  
26 september 12:42 

”Hej! Det går alldeles utmärkt att frysa ner. /Karin” 

 

Kommentar 2 (samma avsändare som kommentar 1) 

26 september 12:53 

 

”Underbart  Tack för svaret! Kommer bli helt perfekt. Vet inte hur det är med andra, men 

jag går i alla fall å längtar tills det dyker upp franska/tyska/... saker i era reklamblad. 

Jättekul med variation – och så håller ni ju minst sagt toppklass på produkterna. [...] så 

Mums för era produkter ” (sic) 

Lidls respons 

26 september 13:15 

”Hej. Tack för att du gillar oss! Nästa vecka gör vi Fransk vecka ” (sic) 

 

I detta inlägg återfinns inga negativa kommentarer. Det första inlägget Lidl besvarar har en 

personlig avsändare (Karin) och i det andra tackar Lidl för den positiva kritiken och avslutar 

med en glad smiley – vilket är något mer informellt än vad som tidigare har fallet i Lidls 

kommentarer. Att använda ett personligt avsändarnamn i kombination med en glad smiley är 

något som kan påstås skapa mer närhet (Gummeson 2002: 41). Maktrelationen mellan företag 

och kund uppfattar jag som något mindre påtaglig då interaktionen framstår som mer 

personlig och avslappnad. I responsen från Lidls sida visar de känslor genom uppskattning av 

kommentarerna – vilket gör att det kan sägas vara exempel på patos, även om det inte rör sig 

om särskilt starka känslor.  
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Inlägg 4 - Lidl  

 

Innehåll/stimulans/interaktivitet 

Kvarnvingen-bröd är en av Lidls produkter, vilket gör inlägget informativt. Här har Lidl lagt 

upp ett högstimulativt video-klipp som informerar om en av brödsorterna i Lidls sortiment. 

Inlägg med inslag av hög stimulans förekom i ungefär vart tionde inlägg i den kvantitativa 

innehållsanalysen. Det är ett bra sätt att få fler gilla-markeringar, men det påverkar inte antalet 

kommentarer (de Vries, Gensler och Leeflang 2012: 88). I detta inlägg uppmuntrar de sina 

fans att kommentera i inlägget. Lidl ger på detta vis sina fans ett skäl till att prata om en av 

deras produkter och gör en viss ansträngning till en dialog. 

Kommentarer/respons 

De flesta kommentarerna är relaterade till videoklippet. I detta fall har dock ett negativt inlägg 

dykt upp som inte har att göra med frågan eller inlägget: 

 

Kommentar 1 

10 april kl 12:38  

”Lidls lasagneplattor kan innehålla blötdjur” 

 

Respons Lidl 

10 april kl 15:23 

 

”Hej xx, lasagneplattorna kan innehålla spår av blötdjur. Det beror på att tillverkaren av den 

här pastan även tillverkar svart pasta, och den färgas med bläckfiskbläck. Bläckfisk kan vara 
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allergent, därför skriver vi att det kan finnas spår av blötdjur i pastan, så att allergiker vet om 

det. Ha det bra! /Margareta” 

Responsen från Lidls sida är kvick och präglas av en trevlig ton där påståendet bemöts på ett 

sakligt vis. Det är ett logossargument, men även till viss del pathos då det anspelas på att de 

skriver på det viset för allergikers skull. Det är högst rimligt av Lidl att besvara detta inlägg 

med tanke på att påståendet kan leda till obehag utan något förtydligande. 

Inlägg 5 - Lidl 

 

 

Innehåll/stimulans/interaktivitet 

Inlägget inleds på ett icke-informativt vis då fotbollsmatchen inte har att göra med Lidl. I det  

andra stycket väver Lidl in information om en av deras produkter, vilket innebär att det tolkas 

som ett informativt inlägg. Ett lågstimulativt inslag i form av en bild föreställande produkter i 

Lidls sortiment förekommer här. De bjuder in fansen till interaktion genom att fråga hur de 

tror att resultatet i matchen kommer bli, samt om de vill undvika att stå i köket under 

matchen. Den första frågan är mer allmän och orelaterad till Lidl medan den nästföljande 

kopplas till en av varorna i Lidls sortiment.  

Kommentarer och repsons 

 

Kommentar 1 

6 februari kl 09:44 

”Sånt skräp, nej tack” 
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Kommentar 2 

6 februari 09:47 

”Ja usch!!! Mat för dom som vill bli feta och odugliga” (sic) 

Kommentar 3 

6 februari  kl 10:00 

”Otroligt att reklamera för industriellt framställd onyttig, näringsfattig 

sjukdomskramkallande skräp och samtidig snacka om idrott samtidigt. Dåligt lidl” (sic) 

Kommentarerna visar sig vara kritiska mot själva produkten då den anses vara onyttig. 

Kommentar 3 menar att det är fel att göra reklam för onyttig mat i samband med ett 

sportevenemang. 

Respons Lidl 
6 februari 11:49 

”Hej på er, tanken med pizzan var att tipsa om enkel snabbfixad mat om man vill äta något 

framför tv:n medans man kollar på matchan. Men visst är hemlagat alltid godast! Ska ni se 

matchen eller har ni andra planer denna lill-lördag? ” (sic) 

 

Lidl riktar ett meddelande till samtliga kritiska röster där de tydliggör att avsikten var att tipsa 

om lättlagad mat och replikerar med att hemlagad mat trots allt är godast. Tonen är positiv 

trots kritiken och avslutas med en mer informell fråga om vad fansen tänker göra senare på 

dagen. Inlägget avslutas sedan med en glad smiley. Användning av uttryckssymboler och ett 

mer personligt tilltal kan fungera som ett sätt att skapa en bild av en mer balanserad dialog där 

det framstår mer som att avsändaren snarare är en person som representerar Lidl än företaget 

självt (Gummeson 2002: 41). Argumentationen som används från Lidls sida här är av logos-

karaktär då det är sakligt och rationellt. 

5.2.4 Sammanfattning Lidl    

De undersökta inläggen hade precis som i fallet med ICA information om Lidl och deras 

verksamhet. Precis som var fallet för ICA förekom även flera kritiska inlägg, även om det 

inlägg som publicerades av Lidl inte efterfrågade någon typ av kritik eller synpunkter. I inlägg 

1 informeras läsaren om en miljömärkt fiskprodukt. En av de som kommenterar inlägget 

ifrågasätter att den ens kan vara miljömärkt. Detta  kan precis som djurhållning och 

arbetsvillkor ses som en viktig punkt för företag verksamma inom livsmedelsbranschen att 

bemöta. I likhet med kommentaren om ICA:s djurhållning gavs här en lång och utförlig 

respons där det även länkades till en hemsida med ytterligare information. Responsen Lidl 

gav till inläggen var oftast riktade personligen till den som kommenterade och till skillnad 

från ICA avslutades dessa med ”/Karin” eller ”/Margareta”. Gummesson skrev som tidigare 

nämt att ett mer personligt tilltal är ett redskap som kan användas för att skapa mer närhet i 
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relationen. Att avsluta med ett förnamn på det viset Lidl gör är ett sätt att skapa en mer 

personlig kommunikation. En ytterligare skillnad är Lidls användande av så kallade 

”smileys”.  

Det bidrar till en mer avslappnad och personlig kommunikation vilket gör kommunikationen 

mer symmetrisk och jämställd. Att använda sig av ett mer auktoritärt tonläge skapar däremot 

mer assymmetriska associationer. I inlägg fem får Lidl kritik för att göra reklam för onyttig 

mat i samband med ett sportevenemang – vilket kan antas, genom att läsa deras respons, inte 

var deras intention. Lidl förklarar med ett positivt bemötande sitt agerande och passar även på 

att fråga om fansen själva ska se sportevenemanget. Även om vissa av Lidls svar på 

kommentarer använde pathos var det fortfarande logos som främst användes som ett  retoriskt 

grepp. Saklighet och argument uppbyggda av fakta och information präglade 

kommunikationen från deras sida.  

5.2.5 Jämförelse mellan ICA och Lidl  

Frågeställning 2 berörde hur interaktionerna ser ut mellan företagen och deras fans. Retoriskt 

användes i regel patos av både ICA och Lidl, även om det i vissa fall även förekom ethos. 

Båda företagen använde oftast ett personligt tilltal till den som kommenterade. En skillnad var 

dock att Lidl verkar ha som standard att avsluta med ett förnamn, vilket ger ett mer personligt 

intryck. Det framstår då mer som att interaktionen sker mellan två personer och inte ett 

företag och en person. Det sistnämnda är fallet gällande ICA då deras respons till 

kommentarer inte har en personlig avsändare. I de undersökta inläggen var det till störst del 

mer kritiska kommentarer som fick respons. Även om urvalet är interaktioner är ganska litet 

upptäcktes det att båda företagen ibland undvek att bemöta kritiska kommentarer, även om de 

i flera fall gjorde det. Det verkar alltså inte finnas en intention att konsekvent bemöta negativ 

kritik, även om den är relevant och saklig.  
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                                       6. Slutsatser och diskussion 

_________________________________________ 
I detta avsnitt använder jag resultaten från de två utförda analyserna för att besvara 

frågeställningarna. Slutligen följer en diskussion kring resultatets innebörd, forskningsetik, framtida 

forskning samt de brister som finns i uppsatsen. 

 

6.1 Slutsatser  

 

Vilka likheter respektive skillnader i företagens inlägg på Facebook kan urskiljas? 

Det finns ett liknande mönster gällande hur pass aktiva de respektive företagen har varit på 

Facebook när det gäller att publicera inlägg. ICA publicerade i genomsnitt nio inlägg per 

månad medan Lidl publicerade elva inlägg. Majoriteten av företagens Facebook-inlägg 

pubicerades med en tillhörande bild – något som dock var vanligare för ICA:s inlägg. Lidl 

använde sig också primärt av bilder, men de visade sig i högre grad använda sig av icke-

stimulerande inlägg - det vill säga inlägg endast baserade på text. Detta är den tydligaste 

skillnaden gällande innehållet. Frågor och uppmaningar till handling förekom i hög grad hos 

både ICA och Lidl. I synnerhet frågor har ett positivt samband med antalet kommentarer. Det 

finns tydliga tendenser hos både ICA och Lidl att få dem att prata om dem och deras 

produkter på deras Facebook-sidor. En stor majoritet av respektive företags Facebook-inlägg 

innehöll information som rörde deras verksamhet på något sätt. En intressant upptäckt var 

dock att 19 procent av ICA:s inlägg respektive 22 procent av Lidls inlägg kategoriserades som 

icke-informativa – vilket innebär att det fanns utrymme för inlägg som i högre grad berörde 

fansens vardag - något som inte är lika vanligt i traditionell marknadsföring. 

Sammanfattningsvis går det att säga att det innehåll både företagen publicerade var av 

liknande karaktär.    

 

Hur ser interaktionerna ut mellan företagen och deras fans? 

I de undersökta fallen använde både ICA och Lidl till övervägande del en neutral ton i sitt 

bemötande. Logos var det vanligaste förekommande retoriska greppet hos båda företagen. 

Båda argumenterade främst på ett sakligt vis och genom att referera till fakta snarare än att 

försöka skapa känslor. Responsen till kommentarerna inleddes oftast med ”Hej xx”. ICA:s 

kommentarer hade ingen namngiven avsändare. Däremot avslutades de allra flesta av Lidls 

kommentarer med en sådan. De kommentarer som efterfrågade ett svar från företagen 
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besvarades i regel inom ett dygn. Även om bägge företagen i flera fall bemötte negativa eller 

kritiska kommentarer med ett relevant svar upptäcktes det att de även i vissa fall undvek att 

bemöta sådana – även om inlägget i fråga hade relativt få kommentarer. Det gick därmed inte 

att urskilja någon tendens hos företagen att konsekvent bemöta inlägg av negativ karaktär.  Ett 

intressant fynd är att vissa av kommentarerna var orelaterade till inläggets huvudsakliga 

innehåll. Vissa av de som kommenterar tar alltså tillfället i akt och kritiserar företagen. En 

orsak till detta kan vara att de inlägg företagen publicerar i princip aldrig innehåller självkritik 

eller någon uppmaning till fansen att beskriva vad de är missnöjda med. Fansen verkar alltså i 

vissa fall använda företagens Facebook-sidor för att framföra kritik mot problem företagen 

inte uppmärksammar i sin kommunikation. 

 

Till vilken grad skapar företagen förutsättningar för symmetrisk 

tvåvägskommunikation med sina fans, och i så fall, hur ter sig detta? 

Faktumet att företagen överhuvudtaget har en närvaro på Facebook utgör en grundläggande 

förutsättning för att en reell symmetrisk tvåvägskommunikation ska få en chans att bedrivas. 

Vilken typ av inlägg de publicerar avgör hur många kommentarer inläggen kommer få – 

något som uppenbarligen krävs för att en dialog ska vara möjlig. Det fanns inslag hos båda 

företagen att bjuda in till interaktioner med hjälp av frågor. Att öka andelen inlägg med frågor 

skulle kunna skapa ännu mer förbättrade förutsättningar för symmetrisk 

tvåvägskommunikation, samt även att i högre grad använda sig av direkta frågor. Om syftet är 

att skapa en plattform för symmetrisk tvåvägskommunikation som den definieras av Grunig 

krävs det även att de faktiskt bemöter kommentarer som efterfrågar en dialog. Lidl och ICA 

bemötte dock inte alltid sådana kommentarer, vilket kan skapa uppfattningen att de i 

praktiken har en maktposition där de selektivt avgör vilka inlägg som kan besvaras. I teori-

kapitlet nämndes den kritik som fanns mot symmetrisk tvåvägskommunikation och att denna 

obalans i makten gör att denna form av kommunikation blir svår att bedriva i praktiken. De 

negativa kommentarerna som inte fick någon respons är ett exempel på hur detta artar sig.  Att  

majoriteten av inläggen hos företagen syftade till att marknadsföra verksamhet eller produkter 

på något sätt är inte förvånande. Trots detta fanns det tendenser hos både Lidl och ICA att 

parallellt med detta föra en dialog.   
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6.2 Resultatets innebörd  

Det finns skäl för företag och organisationer som vill bedriva en aktiv dialog och skapa 

relationer med sina fans på Facebook att kartlägga det innehåll de lägger upp. Att exempelvis 

ställa frågor och visa intentioner till att höra fansens åsikter kan vara lämpligt. Facebook kan 

fungera som ett komplement till traditionell marknadsföring. Möjligheten att föra en dialog 

ser jag som en fördel Facebook har jämfört med andra kanaler. Att aktivt göra detta kan med 

största sannolikhet leda till starkare relationer. I uppsatsen har det visat sig att det är 

förhållandevis vanligt att fansen framför sin kritik via Facebook.  

Det faktum att Facebook är ett offentligt socialt medium som kan läsas av alla 

kontoinnehavare gör det extra viktigt att bemöta kritiken på ett sakligt och seriöst sätt. 

Utebliven eller dålig respons kan dels leda till att den som kommenterade får en en försämrad 

uppfattning om företaget, men även att detta sprider sig vidare via andra personer och kanaler. 

Jag anser mig ha fått svar på mina frågeställningar. Syftet var att se vilka mönster som fanns i 

Lidl och ICA:s användning av Facebook i sitt kommunikativa arbete, samt om det enbart 

rörde sig om marknadsföring. Det visade sig att det främst rörde sig om det sistnämnda, men 

att förutsättningar för en mer balanserad symmetrisk kommunikation mellan företagen och 

kunderna även finns. Både Lidl och ICA kan bli bättre på att skapa och upprätthålla en sådan 

– vilket är en fördel om de vill få starkare relationer med sina fans. 

6.3 Diskussion kring etik 

Varken företagen eller personerna som kommenterat har varit medvetna om denna studie,  

vilken kan uppfattas som problematiskt rent etiskt. Att läsa det material företagen lägger upp 

på sina fan-sidor är dock något alla med ett Facebook-konto har möjlighet att göra. Företagen 

bör rimligtvis vara medvetna om att alla kan ta del av det de publicerar. En allmänt pågående 

diskussion är huruvida Internet är att anse som en offentlig eller privat miljö (Kozinets 2012). 

Min uppfattning är att även privatpersonerna bör känna till att det de skriver på företags 

Facebook-sidor är offentligt. Internetpionjären Joseph Walther menar att deltagare på online-

baserade nätverk ofta inte är medvetna om att det de skriver dels kan läsas av andra utanför 

nätverket och att de till och med kan vara föremål för en studie (Walther 2002). Detta kan ses 

som ett forskningsetiskt dilemma – därför har jag valt att anonymisera personerna genom att 

maskera såväl namn som bild. Därför anser jag att jag har gjort mitt bästa för att säkerställa att 

uppsatsen vilar på etiskt korrekta grunder. 
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6.4 Förslag för framtida forskning 

En framtida liknande studie skulle kunna utgå mer från ett kundorienterat perspektiv. En 

enkät eller kvalitativa intervjuer med personer som ”gillar” de studerade företagen på 

Facebook skulle bidra med mer insikt i vad de har för tankar om hur de har blivit bemötta, vad 

deras förväntningar är och om de är positiva till sättet de utvalda företagen använder sig av 

Facebook. Att jämföra hur denna typ av kommunikation fungerar i olika branscher är ett annat 

exempel på vad en framtida forskningsstudie hade kunnat fokusera på. 

 

6.5 Begränsningar 

De interaktioner som studerats i uppsatsen har varit förhållandevis få till antalet. Det kan 

därför anses vara problematiskt att påstå att ICA och Lidl till övervägande del kommunicerar 

på det viset. Den som responderar på kommentarerna på deras Facebook-sidor har fått 

representera företaget som helhet, vilket kan vara en något orättvis bedömning.  
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