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Abstract	  

	  

Förr	  fanns	  det	  en	  bild	  av	  IT	  och	  internet	  som	  en	  gräddfil	  till	  rikedomar	  och	  att	  om	  man	  

som	  företag	  inte	  hade	  en	  hemsida	  så	  var	  man	  inte	  med	  på	  marknaden.	  Idag	  finns	  samma	  

bild	  fast	  för	  Facebook	  som	  är	  ett	  av	  världens	  största	  sociala	  nätverk	  med	  727	  miljoner	  

dagliga	  användare.	  Men	  eftersom	  att	  Facebook	  är	  relativt	  nytt	  och	  förändras	  ofta	  så	  

finns	  det	  inte	  mycket	  litteratur	  eller	  forskning	  på	  huruvida	  Facebook	  är	  en	  effektiv	  

plattform	  för	  marknadskommunikation.	  

	  

Denna	  studie	  ser	  på	  om	  Facebook	  verkligen	  är	  så	  effektivt	  och	  om	  man	  verkligen	  når	  så	  

många	  människor.	  Detta	  genom	  att	  granska	  företaget	  Picards	  användning	  av	  Facebook	  

som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation,	  från	  lansering	  till	  idag,	  samt	  att	  se	  på	  

huruvida	  de	  når	  sin	  målgrupp.	  Undersökningen	  görs	  genom	  kvalitativa	  samt	  

kvantitativa	  intervjuer.	  	  

	  

Resultatet	  visar	  att	  den	  tidigare	  forskning	  som	  finns,	  är	  aktuell	  än	  idag.	  Facebook	  är	  en	  

effektiv	  plattform	  för	  marknadskommunikation	  om	  den	  sköts	  ordentligt	  och	  på	  rätt	  sätt.	  

Det	  är	  viktigt	  att	  ha	  en	  strategi,	  ett	  kännande,	  ett	  engagemang	  och	  ett	  gensvar.	  Man	  bör	  

även	  vara	  medveten	  om	  att	  det	  är	  en	  plattform	  som	  förändras.	  	  

	  

Resultatet	  visar	  även	  att	  Picard	  delvis	  når	  sin	  målgrupp	  på	  Facebook	  men	  att	  kunderna	  i	  

butiken	  är	  äldre	  än	  målgruppen	  och	  har	  förmodligen	  inte	  ett	  Facebook-‐konto	  och	  

därmed	  inte	  nås	  av	  stora	  delar	  av	  marknadskommunikationen.	  Även	  detta	  är	  viktigt	  att	  

ha	  i	  åtanke.	  Även	  bland	  fansen	  på	  Facebook	  visade	  sig	  är	  de	  flesta	  vara	  äldre	  än	  

målgruppen.	  
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1.	  Inledning	  	   	  

Precis	  som	  det	  under	  2000-‐talets	  början	  fanns	  en	  bild	  av	  att	  de	  nya	  dotcom-‐företagen	  

skulle	  vara	  en	  gräddfil	  till	  rikedomar	  (Gummesson	  2002:129)	  finns	  det	  idag	  en	  liknande	  

bild	  av	  sociala	  medier	  och	  främst	  Facebook.	  Är	  man	  inte	  med	  på	  Facebook	  så	  är	  man	  inte	  

med	  på	  marknaden.	  Gummesson	  exemplifierar	  detta	  med	  om	  hur	  bönder	  förr	  i	  tiden	  

inte	  hade	  ett	  stånd	  på	  stadens	  torg	  så	  fanns	  de	  inte	  med	  i	  dåtidens	  lokala	  nät	  och	  kunde	  

inte	  sälja	  sina	  ägg	  och	  morötter	  (Gummesson	  2002:133).	  	  

	  

Facebook	  är	  ett	  socialt	  nätverk	  där	  vänner	  umgås	  via	  nätet.	  Det	  handlar	  om	  att	  göra	  

statusuppdateringar,	  skicka	  direktmeddelanden,	  dela	  med	  sig	  av	  bilder,	  samla	  

medlemmar	  till	  grupper,	  kommentera	  vad	  andra	  skriver	  (Ström	  2010:64)	  men	  även	  att	  

gilla	  sidor	  som	  till	  exempel	  olika	  företag	  för	  att	  visa	  vad	  man	  tycker	  är	  bra	  och	  

sympatiserar	  med.	  Utöver	  detta	  används	  Facebook	  för	  att	  se	  vad	  som	  händer	  i	  världen,	  

och	  för	  att	  dela	  och	  uttrycka	  vad	  man	  tycker	  är	  viktigt	  (newsroom.fb.com	  2013-‐12-‐10).	  

Facebook	  hade	  i	  september	  2013	  hela	  727	  miljoner	  dagliga	  användare	  och	  1,19	  

miljarder	  månatliga	  användare	  (ibid.).	  	  

	  

Idag	  finns	  det	  till	  och	  med	  hemsidor	  som	  helt	  ägnar	  sig	  åt	  att	  berätta	  om	  hur	  bra	  och	  

viktigt	  Facebook	  är	  som	  marknadskommunikationsverktyg,	  om	  hur	  man	  går	  till	  väga	  för	  

att	  annonsera	  på	  Facebook	  och	  vad	  man	  bör	  tänka	  på	  när	  man	  gör	  det.	  Dessa	  hemsidor	  

har	  starka	  argument;	  Facebook	  är	  inte	  bara	  världens	  största	  sociala	  nätverk,	  det	  håller	  

också	  på	  att	  utvecklas	  till	  världens	  effektivaste	  redskap	  för	  annonsering	  

(facebookskolan.se	  2013-‐12-‐03).	  Men	  är	  Facebook	  verkligen	  ett	  så	  fantastiskt	  verktyg	  

för	  marknadskommunikation?	  Når	  man	  verkligen	  sin	  målgrupp?	  Och	  når	  man	  sina	  

kunder?	  	  

	  

Jag	  ska	  i	  denna	  uppsats	  granska	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  

marknadskommunikation,	  delvis	  utifrån	  Gummessons	  teorier	  om	  e-‐relationer,	  genom	  
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att	  se	  på	  företaget	  Picard	  Sverige.	  De	  använde	  sig	  främst	  av	  Facebook	  för	  sin	  

marknadskommunikation	  både	  vid	  lansering	  i	  Sverige,	  i	  början	  av	  2013,	  men	  även	  idag.	  

Jag	  ska	  även	  se	  på	  deras	  användning	  av	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  

marknadskommunikation.	  Men	  jag	  kommer	  inte	  att	  göra	  någon	  innehållsanalys.	  Detta	  

kommer	  att	  kompletteras	  med	  att	  undersöka	  företagets	  faktiska	  kunder	  och	  hur	  de	  

upptäckte	  Picard.	  Uppsatsen	  fokuserar	  endast	  på	  Picard	  Sverige	  och	  har	  inget	  att	  göra	  

med	  Picard	  i	  Frankrike	  då	  de	  där	  arbetar	  på	  ett	  annorlunda	  sätt	  även	  om	  det	  är	  samma	  

företag.	  	  

2.	  Syfte	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  Picard	  Sveriges	  användning	  av	  Facebook	  

som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation	  samt	  att	  se	  huruvida	  de	  når	  sin	  

målgrupp.	  Detta	  kommer	  att	  göras	  genom	  kvalitativa	  samt	  kvantitativa	  intervjuer.	  	  

3.	  Frågeställningar	  	  

	  

Hur	  effektivt	  är	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation?	  	  

-‐ Hur	  använder	  Picard	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation	  från	  

lansering	  till	  idag?	  	  

-‐ Vad	  har	  Picard	  för	  målgrupp	  och	  stämmer	  detta	  med	  deras	  faktiska	  kunder?	  	  

-‐ Hur	  upptäckte	  kunderna	  Picard?	  	  

4.	  Material	  och	  avgränsning	  

Jag	  har	  valt	  att	  genomföra	  två	  semistrukturerade	  kvalitativa	  intervjuer	  men	  även	  att	  

intervjua	  Picards	  kunder	  genom	  kvantitativa	  intervjuer	  på	  plats	  i	  butik.	  De	  kvalitativa	  

intervjuerna	  är	  med	  Sara	  Maxence,	  marknadsansvaring	  på	  Picard	  Sverige,	  företaget	  som	  

min	  studie	  granskar,	  samt	  Manne	  Schagerström	  som	  arbetar	  på	  The	  Viral	  Company	  som	  

bland	  annat	  ansvarar	  för	  Picards	  digitala	  kommunikation.	  	  
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Jag	  hade	  tidigare	  även	  velat	  intervjua	  någon	  på	  ett	  annat	  företag	  som	  också	  har	  arbetat	  

mycket	  med	  Facebook	  och	  marknadskommunikation	  men	  valde	  bort	  det.	  Dels	  för	  att	  det	  

företag	  som	  kontaktades,	  Yollibox,	  som	  var	  av	  stort	  intresse	  att	  intervjua	  tyvärr	  inte	  

hade	  tid	  men	  även	  för	  att	  jag	  istället	  valde	  att	  fokusera	  mer	  på	  Picard.	  Självfallet	  hade	  

detta	  gett	  ett	  annat	  perspektiv	  och	  en	  större	  bredd	  i	  uppsatsen	  men	  då	  jag	  hellre	  

fokuserar	  på	  Picard	  hade	  en	  intervju	  med	  ett	  annat	  företag	  förmodligen	  mest	  blivit	  ett	  

tidskrävande	  komplement.	  Jag	  kommer	  att	  utveckla	  detta	  i	  min	  diskussion.	  

	  

Det	  kommer	  inte	  att	  förekomma	  någon	  analys	  av	  det	  material	  som	  finns	  på	  Picards	  

Facebook-‐sida	  och	  i	  deras	  annonser.	  Jag	  anser	  att	  detta	  inte	  behövs	  för	  att	  svara	  på	  

uppsatsens	  frågeställningar.	  Även	  detta	  nämns	  vidare	  i	  uppsatsens	  diskussion.	  	  

Uppsatsen	  ser	  heller	  inte	  på	  hur	  franska	  Picard	  använder	  Facebook.	  Istället	  ligger	  fokus	  

på	  Picard	  Sverige,	  deras	  tankar	  och	  mål	  med	  Facebook,	  om	  de	  når	  detta	  samt	  om	  de	  når	  

sin	  målgrupp.	  	  

	  

Uppsatsens	  teori	  består	  främst	  av	  Evert	  Gummessons	  bok	  Relationsmarknadsföring:	  från	  

4P	  till	  30R.	  Boken	  är	  från	  2002,	  långt	  innan	  man	  kunde	  använda	  Facebook	  för	  

annonsering	  som	  idag	  men	  Gummessons	  teorier	  om	  internet	  är	  mycket	  intressanta	  och	  

fortfarande	  aktuella.	  Detta	  utvecklar	  jag	  under	  tidigare	  forskning.	  Annan	  litteratur	  

innefattar	  bland	  annat	  Online	  Public	  Relations	  av	  Philips	  &	  Young	  (2009)	  samt	  The	  Public	  

Relations	  Handbook	  av	  Theaker	  (2012)	  .	  Utöver	  detta	  tas	  tidigare	  c-‐uppsatser	  inom	  

samma	  ämne	  upp,	  som	  är	  mer	  aktuella	  då	  de	  är	  skrivna	  de	  senaste	  åren.	  	  

	  

Studien	  är	  alltså	  avgränsad	  till	  år	  2013	  med	  litteratur	  från	  2000-‐talet.	  	  

5.	  Bakgrund	  	  

I	  detta	  avsnitt	  redogörs	  för	  vad	  Picard	  är,	  om	  begreppet	  marknadskommunikation	  samt	  

om	  reklam	  på	  Facebook.	  	  
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5.1	  Om	  Picard	  	  

Picard	  är	  ett	  franskt	  företag	  som	  etablerade	  sig	  i	  Sverige	  i	  februari	  2013.	  Det	  är	  en	  

livsmedelsbutik	  som	  bara	  säljer	  fryst	  mat,	  både	  råvaror	  och	  färdigrätter,	  av	  hög	  kvalité.	  

Företaget	  är	  ett	  av	  Frankrikes	  mest	  uppskattade	  inom	  livsmedelssektorn.	  Picard	  är	  där	  

även	  väldigt	  folkligt	  och	  känt	  hos	  i	  princip	  varenda	  fransman	  (Schagerström,	  2013-‐12-‐

13).	  

Företaget	  är	  mycket	  etablerat	  i	  Frankrike	  med	  ungefär	  900	  butiker	  och	  finns	  även	  i	  

länder	  omkring	  Frankrike	  så	  som	  Italien	  och	  Belgien.	  Den	  första	  franska	  butiken	  

öppnade	  redan	  1974	  (picard.fr	  2013).	  När	  Picard	  lanserades	  i	  Sverige	  genomfördes	  

detta	  främst	  digitalt	  använde	  de	  främst	  Facebook	  som	  plattform	  för	  sin	  

marknadskommunikation.	  Även	  idag	  arbetar	  de	  mycket	  med	  Facebook	  för	  att	  nå	  ut	  med	  

information	  till	  kunder.	  	  

	  

Idag,	  i	  slutet	  av	  2013,	  har	  Picard	  sex	  stycken	  butiker	  i	  Stockholm.	  Fyra	  av	  dessa	  är	  i	  

innerstan	  och	  placerade	  på	  Karlavägen,	  Götgatan,	  Sveavägen	  samt	  i	  Hornstull.	  De	  två	  

övriga	  butikerna	  ligger	  strax	  utanför	  Stockholms	  innerstad	  med	  ena	  butiken	  i	  Nacka	  

forum	  och	  den	  andra	  i	  Haninge.	  Man	  planerar	  att	  ha	  ett	  femtiotal	  butiker	  i	  Sverige	  inom	  

cirka	  fem	  år.	  	  

	  

Det	  bör	  tilläggas	  att	  jag	  själv	  är	  anställd	  i	  en	  av	  Picards	  butiker.	  

	   	  

5.2	  Om	  marknadskommunikation	  	  

Marknadskommunikation	  är	  aktiviteter	  med	  publiken	  i	  fokus	  där	  man	  försöker	  

uppmuntra	  till	  engagemang	  mellan	  deltagarna	  och	  skapa	  konversationer	  (Fill	  2011:5).	  

Med	  andra	  ord	  är	  det	  sättet	  ett	  företag	  kommunicerar	  med	  sin	  marknad,	  sina	  kunder.	  

Detta	  kan	  ske	  på	  olika	  sätt	  exempelvis	  genom	  annonsering,	  PR	  och	  sponsring	  

(wikipedia.org	  2013-‐11-‐30).	  	  	  	  
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5.3	  Om	  reklam	  på	  Facebook	  

Facebook	  är	  ett	  socialt	  nätverk	  där	  man	  umgås	  med	  sina	  vänner	  på	  internet	  genom	  att	  

bland	  annat	  göra	  statusuppdateringar,	  skicka	  direktmeddelanden,	  kommentera	  vad	  

andra	  skriver	  och	  gilla	  olika	  sidor	  som	  man	  sympatiserar	  med.	  Hemsidan	  grundades	  år	  

2004	  (newsroom.fb.com	  2013-‐12-‐10).	  År	  2007/2008	  var	  Facebook	  det	  näst	  mest	  

populära	  sättet	  att	  spendera	  tid	  online	  följt	  av	  att	  göra	  sökningar	  och	  kolla	  e-‐post	  

(Philips	  &	  Young	  2009:102).	  Facebook	  är	  gratis	  att	  använda	  men	  innehåller	  reklam	  

(newsroom.fb.com	  2013-‐12-‐03).	  Det	  går	  att	  annonsera	  för	  en	  webbplats,	  men	  även	  för	  

en	  sida,	  grupp	  eller	  händelse	  på	  Facebook	  (Tejning	  &	  Johansson	  2010:17).	  Annonsörer	  

kan	  välja	  vilken	  målgrupp	  som	  ska	  se	  annonsen	  på	  Facebook.	  Detta	  kan	  ske	  utifrån	  plats,	  

ålder	  kön,	  utbildning,	  arbetsplatser	  och	  intressen.	  De	  som	  ser	  annonsen	  förblir	  ändå	  

anonyma	  (ibid.).	  I	  och	  med	  ett	  nytt	  annonssystem	  i	  Facebooks	  mobil-‐app	  under	  2013	  

ökade	  Facebooks	  reklamintäkter	  ordentligt.	  Mobilreklamen	  utgjorde	  49	  %,	  omkring	  988	  

miljoner	  dollar,	  av	  de	  totala	  reklamintäkterna	  under	  det	  tredje	  kvartalet	  2013	  

(sydsvenskan.se	  2014-‐01-‐06).	  I	  juli	  2013	  var	  det	  även	  mer	  än	  100	  miljoner	  människor	  

som	  använde	  Facebook	  i	  mobilen(newsroom.fb.com	  2014-‐01-‐05).	  

6.	  Tidigare	  forskning	  och	  Teoretisk	  ram	  	  

Facebook	  är	  ett	  socialt	  medium	  som	  förändras	  ofta.	  Det	  är	  bara	  på	  senare	  tid	  som	  man	  

kan	  skapa	  och	  styra	  annonser	  på	  samma	  sätt	  som	  man	  kan	  idag.	  Därför	  finns	  det	  inte	  

mycket	  tidigare	  forskning	  inom	  just	  exakt	  annonsering	  på	  Facebook.	  Främst	  finns	  det	  

flertalet	  kandidatuppsatser	  som	  har	  undersökt	  saken.	  Facebook	  nämns	  däremot	  i	  många	  

böcker	  men	  det	  som	  skrivs	  blir	  snabbt	  daterat	  då	  Facebook,	  som	  sagt,	  förändras	  och	  

uppdateras	  ofta.	  Då	  det	  tar	  ett	  tag	  att	  publicera	  och	  trycka	  en	  bok,	  blir	  det	  som	  var	  

aktuellt	  när	  boken	  skrevs	  inte	  kanske	  inte	  alls	  aktuellt	  när	  den	  publiceras	  och	  trycks.	  I	  

detta	  kapitel	  om	  tidigare	  forskning	  berörs	  därför	  en	  del	  litteratur	  som	  inte	  beskriver	  

Facebook	  som	  det	  är	  idag	  men	  vars	  teorier	  faktiskt	  fortfarande	  är	  aktuella.	  Exempelvis	  
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Gummessons	  bok	  om	  Relationsmarknadsföring	  där	  jag	  presenterar	  utvalda	  teorier	  om	  

internet	  och	  e-‐relationer	  som	  är	  skrivet	  redan	  2002.	  Detta	  kompletteras	  med	  annan	  

litteratur	  samt	  en	  kandidatuppsats.	  

	  

I	  Evert	  Gummessons	  bok	  om	  Relationsmarknadsföring	  från	  2002	  ställs	  

marknadsföringens	  traditionella	  4	  P:n	  mot	  30	  olika	  relationer.	  En	  av	  dessa	  är	  E-‐

relationen.	  Gummesson	  skriver:	  	  

	  
”	  IT	  presenteras	  som	  frälsaren,	  pillret	  som	  kombinerar	  Viagra,	  Prozac	  och	  Ipren	  

och	  ordineras	  till	  alla:	  företag,	  offentliga	  organ,	  konsumenter	  och	  medborgare.	  De	  

nya	  dotcom-‐företagen	  skulle	  vara	  en	  gräddfil	  till	  rikedomar	  i	  snabbväxande	  aktier	  

med	  webben	  som	  fordon.	  Men	  styrsystemet	  är	  skakigt	  och	  ofta	  saknas	  ratt.”	  

(Gummesson	  2002:129)	  

	  

Stycket	  är	  förvisso	  skrivet	  2002	  och	  handlar	  om	  it,	  internet	  och	  hemsidor.	  Men	  precis	  

som	  att	  internet	  var	  nytt	  och	  stort	  då	  så	  är	  sociala	  medier	  relativt	  nytt	  och	  stort	  idag.	  

Men	  som	  Gummesson	  skriver	  så	  är	  det	  här	  nytt,	  osäkert	  och	  saknar	  ofta	  ratt.	  Ur	  en	  

annan	  vinkel	  så	  kan	  man	  tänka	  på	  hur	  man	  idag	  utgår	  från	  att	  alla	  företag	  och	  offentliga	  

organ	  faktiskt	  har	  en	  hemsida.	  	  Gummesson	  skriver	  även	  om	  hur	  man	  inte	  bara	  kan	  ta	  

sina	  existerande	  riktlinjer	  för	  kommunikation	  och	  bara	  applicera	  på	  en	  hemsida	  utan	  att	  

man	  måste	  ha	  en	  strategi,	  organisation	  och	  ett	  system	  för	  e-‐buisness.	  På	  så	  sätt	  kan	  man	  

ta	  vara	  på	  de	  nya	  möjligheterna	  och	  släppa	  fram	  dem	  med	  full	  kraft	  (Gummesson	  2002:	  

130).	  

	  

Heather	  Yaxley	  skriver	  även	  hon	  om	  strategi	  för	  kommunikation	  online	  i	  ett	  utvalt	  

kapitel	  i	  The	  Public	  Relations	  Handbook	  av	  Alison	  Theaker.	  Hon	  redogör	  för	  olika	  

författares	  olika	  åsikter	  och	  bollar	  fram	  och	  tillbaka	  om	  huruvida	  speciella	  strategier	  är	  

nödvändigt	  eller	  inte	  (Yaxley	  2012:	  417).	  Slutligen	  konstaterar	  hon	  att	  i	  grund	  och	  

botten	  handlar	  digital	  PR	  fortfarande	  om	  att	  engagera	  folk	  och	  försöka	  skapa	  värdefulla	  

relationer	  med	  publiker	  för	  att	  säkerställa	  ett	  gott	  rykte	  (Yaxley	  2012:431).	  Vidare	  
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pekar	  hon	  ut	  både	  styrkor	  och	  brister	  med	  digital	  PR.	  Kapitlet	  inleds	  med	  siffror	  som	  

visar	  på	  hur	  kommunikation	  har	  förändrats	  och	  idag,	  i	  och	  med	  internet,	  är	  något	  som	  är	  

globalt	  och	  ständigt	  tillgängligt	  (Yaxley	  2012:412).	  Men	  att	  internet	  är	  en	  okontrollerad	  

miljö	  som	  är	  ett	  komplext	  nätverk	  av	  publika	  och	  privata	  relationer(ibid.).	  Och	  även	  om	  

det	  är	  globalt	  och	  når	  många	  finns	  det	  alltid	  stora	  delar	  av	  befolkningen	  som	  är	  

exkluderade	  från	  all	  information	  och	  de	  diskussioner	  som	  förekommer	  på	  internet.	  

Exempelvis	  år	  2010	  var	  2	  miljoner	  skolbarn	  i	  England	  utan	  tillgång	  till	  dator	  och	  

internet	  hemma	  (ibid.).	  	  

	  

Boken	  Online	  Public	  Relations	  -	  a	  practical	  guide	  to	  developing	  an	  online	  strategy	  in	  the	  

world	  of	  social	  media	  av	  David	  Philips	  och	  Philip	  Young	  (2009)	  pekar	  på	  hur	  internet	  har	  

revolutionerat	  hur	  man	  praktiserar	  PR,	  men	  även	  hur	  man	  kommunicerar.	  I	  boken	  

skriver	  författarna	  om	  tillväxten	  av	  Facebook	  men	  även	  andra	  sociala	  medier.	  De	  

beskriver	  tillväxten	  med	  att	  berätta	  hur	  Facebook	  år	  2006	  omsatte	  1,5	  miljarder	  dollar	  i	  

veckan	  på	  annonsering	  (Philips	  &	  Young	  2009:	  26).	  De	  pekar	  även	  på	  hur	  Facebooks	  

snabba	  tillväxt	  är	  ett	  bra	  exempel	  på	  hur	  landskapet	  i	  sociala	  medier	  kan	  förändras	  

snabbt	  och	  att	  få	  kan	  med	  säkerhet	  förutspå	  hur	  Facebook	  kommer	  att	  utvecklas	  (ibid.).	  

De	  exemplifierar	  med	  att	  man	  några	  år	  tidigare	  aldrig	  hade	  kunnat	  ens	  ana	  att	  tidningar	  

och	  nyhetsprogram	  skulle	  ta	  emot	  och	  använda	  videoklipp	  från	  allmänheten	  (Philips	  &	  

Young	  2009:	  138).	  De	  menar	  att	  alla	  dessa	  olika	  digitala	  plattformar	  påverkar	  de	  som	  

utövar	  marknadskommunikation	  och	  att	  PR	  måste	  spela	  en	  central	  roll	  i	  den	  nya	  

utvecklingen.	  Detta	  kräver	  förståelse	  för	  vad	  som	  sker	  och	  en	  influerande	  röst	  i	  kärnan	  

av	  den	  strategiska	  utvecklingen.	  Det	  mest	  effektiva	  sättet	  för	  att	  uppnå	  detta	  är	  genom	  

god	  planering	  (Philips	  &	  Young	  2009:	  137).	  Strategier	  måste	  utvecklas	  för	  att	  kunna	  

anpassas	  efter	  plattformar	  och	  kanaler	  som	  förändras.	  Man	  måste	  även	  ha	  i	  åtanke	  hur	  

det	  kan	  förekomma	  sociala	  och	  beteendeförändringar	  på	  grund	  av	  internet	  (Philips	  &	  

Young	  2009:148).	  Förutom	  en	  strategi	  krävs	  även	  ett	  kännande,	  engagemang	  och	  

gensvar	  (Philips	  &	  Young	  2009:	  179).	  
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Tejning	  &	  Johansson	  har	  gjort	  en	  studie	  av	  Facebook	  som	  

marknadskommunikationskanal	  ur	  ett	  företagsperspektiv.	  Studien	  har	  utgått	  från	  

modeller	  och	  teorier	  inom	  marknadskommunikation.	  De	  har	  intervjuat	  företag	  och	  

konsulter	  samt	  gjort	  en	  observationsstudie	  för	  att	  se	  hur	  Facebook	  fungerar	  i	  praktiken	  

som	  marknadskommunikationskanal.	  Studien	  genomfördes	  under	  våren	  2010,	  då	  kunde	  

man	  annonsera	  på	  Facebook	  på	  samma	  sätt	  som	  man	  kan	  idag	  (Tejning	  &	  Johansson	  

2010:ii).	  Deras	  studie	  visar	  på	  skillnader	  marknadskommunikationsprocessen	  på	  

Facebook	  i	  jämförelse	  med	  traditionella	  marknadsföringskanaler.	  Då	  Facebook	  är	  ett	  

interaktivt	  medium	  är	  användarna	  med	  och	  skapar	  innehållet.	  Denna	  delaktighet	  kan	  

användas	  för	  att	  skapa	  förtroende,	  men	  det	  finns	  också	  en	  risk	  att	  detta	  leder	  till	  

minskat	  förtroende	  (Tejning	  &	  Johansson	  2010:30).	  De	  visar	  även	  på	  att	  Facebook,	  

enligt	  Gummessons	  teorier,	  är	  en	  bra	  plattform	  för	  just	  relationsmarknadsföring.	  

Däremot	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  finns	  bra	  resurser,	  det	  behövs	  personal	  och	  tid	  för	  att	  

skapa	  en	  god	  relation	  till	  kunder	  (ibid.).	  Studien	  resulterade	  alltså	  i,	  precis	  som	  

Gummesson	  och	  Yaxley,	  både	  styrkor,	  svagheter,	  möjligheter	  samt	  risker	  när	  företag	  

använder	  Facebook	  som	  marknadskommunikationskanal	  (Tejning	  &	  Johansson	  2010:ii).	  

	  

Sammanfattningsvis	  utgår	  den	  teoretiska	  ramen	  i	  denna	  uppsats	  från	  de	  teorier	  som	  just	  

presenterats.	  Som	  tidigare	  nämnt	  är	  Gummessons	  bok	  från	  2002,	  det	  vill	  säga	  innan	  

Facebook	  fanns.	  Men	  jag	  finner	  hans	  teorier	  minst	  lika	  aktuella	  idag.	  Gummesson	  menar	  

att	  internet	  presenteras	  som	  frälsaren	  som	  alla	  måste	  ha	  men	  att	  man	  faktiskt	  måste	  

tänka	  efter	  och	  utveckla	  en	  strategi,	  organisation	  och	  ett	  system	  för	  kommunikationen	  

på	  internet.	  Detta	  då	  internet	  är	  fortfarande	  något	  nytt	  och	  osäkert.	  	  Dessa	  teorier	  menar	  

jag	  är	  lika	  aktuella	  på	  Facebook	  och	  blir	  därmed	  min	  teoretiska	  utgångspunkt.	  	  

	  

Andra	  författare	  menar	  även	  de	  att	  internet	  och	  Facebook	  är	  en	  bra	  plattform	  för	  

marknadskommunikation	  och	  relationsmarknadsföring	  men	  de	  återkommer	  också	  till	  

att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  bra	  resurser	  och	  att	  det	  behövs	  speciella	  strategier,	  även	  

om	  Yaxley	  presenterar	  teorier	  som	  menar	  det	  motsatta.	  	  
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Slutligen	  finns	  det	  en	  teori	  om	  att	  det	  finns	  styrkor	  samt	  svagheter	  med	  

marknadskommunikation	  på	  internet.	  Speciellt	  Tejning	  och	  Johansson	  men	  även	  Yaxley	  

har	  denna	  teori.	  Jag	  förhåller	  mig	  positivt	  till	  dessa	  teorier	  och	  tror	  att	  de	  är	  relevanta	  

och	  fullt	  applicerbara	  på	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation.	  Jag	  

vill	  därmed	  alltså	  bygga	  vidare	  på	  dessa	  teorier	  och	  se	  om	  de,	  som	  jag	  tror,	  stämmer	  på	  

Facebook	  idag	  år	  2013.	  	  

7.	  Metod	  	  

Nedan	  redogörs	  för	  de	  metoder	  som	  har	  valts.	  Även	  genomförandet	  av	  metoden	  

beskrivs	  samt	  metodkritik.	  	  

	  

Jag	  har	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  två	  sorters	  metoder.	  Den	  kvalitativa	  metoden	  används	  

för	  att	  svara	  på	  min	  första	  samt	  andra	  underfråga.	  Den	  kvantitativa	  metoden	  används	  

för	  att	  svara	  på	  min	  tredje	  underfråga.	  Tillsammans	  kan	  min	  huvudfråga	  besvaras.	  	  

Jag	  har	  valt	  att	  arbeta	  med	  semistrukturerade	  kvalitativa	  intervjuer	  som	  jag	  kommer	  att	  

komplettera	  med	  kvantitativa	  intervjuer.	  Gäller	  det	  att	  skaffa	  generell	  kunskap	  och	  

kunskap	  om	  mängder	  eller	  samband	  mellan	  olika	  faktorer	  så	  blir	  kvantitativ	  metodologi	  

aktuell.	  Gäller	  det	  att	  få	  förståelse	  för	  mer	  komplicerade	  fenomen,	  deras	  beskaffenhet	  

och	  kännetecken	  och	  för	  de	  variationer	  och	  avvikelser	  som	  ryms	  i	  dess	  fenomen	  –	  eller	  

fenomenets	  kvaliteter	  med	  ett	  samlat	  ord-‐	  ja	  då	  är	  en	  kvalitativ	  undersökning	  rätt	  

(Ekström	  &	  Larsson	  2010:	  54).	  Då	  jag	  är	  intresserad	  av	  båda	  är	  självfallet	  båda	  metoder	  

aktuella.	  Men	  den	  främsta	  metoden	  blir	  de	  kvalitativa	  semistrukturerade	  intervjuerna.	  	  

	  

Det	  finns	  självfallet	  både	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  detta	  val	  av	  metoder.	  Den	  kvantitativa	  

metoden	  svarar	  på	  hur	  de	  intervjuade	  upptäckte	  Picard	  samt	  om	  de	  finns	  i	  Picards	  

målgrupp.	  Men	  jag	  kommer	  inte	  kunna	  intervjua	  alla	  Picards	  kunder	  och	  heller	  inte	  alla	  

som	  känner	  till	  Picard.	  Vidare	  kommer	  detta	  bara	  respresentera	  Picards	  kunder	  och	  

mina	  slutsatser	  visar	  därmed	  inte	  för	  hur	  andra	  kunder	  har	  upptäckt	  andra	  företag.	  	  
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Likaså	  finns	  det	  för	  och	  nackdelar	  med	  de	  kvalitativa	  intervjuerna.	  Exempelvis	  så	  

genomfördes	  intervjun	  med	  Sara	  Maxence	  på	  hennes	  arbetsplats.	  Detta	  kan	  göra	  att	  hon	  

är	  mindre	  kritisk	  mot	  företaget.	  Dagen	  då	  intervjun	  skedde	  fanns	  det	  även	  utländska	  

chefer	  på	  plats,	  som	  förvisso	  inte	  förstår	  svenska,	  detta	  kan	  påverka	  detta	  ytterligare.	  	  

	  

Intervjuerna	  svarar	  inte	  på	  hur	  andra	  företag	  än	  Picard	  använder	  Facebook	  och	  

resonerar	  kring	  Facebook.	  	  

	  

7.1	  Om	  kvalitativ	  metod	  

Den	  kvalitativa	  intervjun	  söker	  att	  förstå	  världen	  från	  undersökningspersonernas	  

synvinkel,	  utveckla	  mening	  ur	  deras	  erfarenheter,	  avslöja	  deras	  levda	  värld	  som	  den	  var	  

före	  de	  vetenskapliga	  förklaringarna	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  17).	  Detta	  är	  alltså	  en	  

mycket	  relevant	  metod	  för	  denna	  uppsats	  då	  den	  kommer	  belysa	  Picards	  användning	  av	  

Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation,	  från	  lansering	  till	  idag.	  Jag	  

kommer	  att	  intervjua	  kommunikationsansvarig	  på	  Picard	  och	  hon	  kommer	  vidare,	  

genom	  ett	  snöbollsurval	  leda	  mig	  till	  folk	  på	  de	  mediebyråer	  som	  Picard	  arbetar	  med.	  

Jag	  ser	  därmed	  att	  kvalitativa	  intervjuer	  blir	  lämpligast.	  På	  så	  sätt	  kan	  man	  få	  varje	  

persons	  syn	  och	  erfarenheter	  på	  Facebook	  som	  en	  marknadskommunikationsplattform,	  

men	  ur	  olika	  perspektiv	  då	  alla	  har	  olika	  yrken	  och	  förhållanden	  till	  fenomenet.	  

	  

Jag	  har	  valt	  att	  genomföra	  semistrukturerade	  intervjuer.	  Det	  innebär	  att	  det	  finns	  en	  

intervjuguide	  med	  stora	  och	  öppna	  frågor.	  Kvale	  och	  Brinkmann	  kallar	  detta	  för	  en	  

halvstrukturerad	  intervju	  och	  beskriver	  det	  som	  att	  det	  liknar	  ett	  vardagssamtal,	  men	  

som	  professionell	  intervju	  har	  den	  ett	  syfte	  och	  inbegriper	  en	  specifik	  teknik;	  den	  är	  

halvstrukturerad	  –	  den	  är	  varken	  ett	  öppet	  vardagssamtal	  eller	  ett	  slutet	  formulär.	  

(Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  43)	  

	  

Intervjuerna	  kommer	  att	  utgå	  från	  en	  intervjuguide	  och	  spelas	  in	  för	  att	  sedan	  

transkriberas	  samt	  analyseras.	  Mina	  intervjuguider	  finns	  att	  tillgå	  som	  bilaga.	  	  
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7.1.1	  Genomförande	  av	  kvalitativ	  metod	  

Intervjun	  med	  Sara	  ägde	  rum	  onsdagen	  den	  27	  november	  på	  Picards	  kontor	  i	  centrala	  

Stockholm.	  Jag	  använde	  mig	  av	  min	  intervjuguide,	  se	  bilaga	  12.1.	  Samma	  vecka	  hade	  den	  

svenska	  chefen	  slutat	  och	  därför	  var	  flera	  franska	  och	  italienska	  chefer	  på	  kontoret.	  

Stämningen	  var	  alltså	  lite	  rörig.	  Jag	  lät	  Sara	  välja	  var	  intervjun	  skulle	  ske,	  för	  att	  hon	  

skulle	  känna	  sig	  trygg	  och	  hon	  valde	  kontoret.	  En	  nackdel	  med	  detta	  är	  att	  det	  då	  kan	  

vara	  svårt	  att	  vara	  kritisk	  mot	  företaget	  (Gustavsson	  2013-‐10-‐21).	  Detta	  kan	  ha	  varit	  

ännu	  svårare	  då	  cheferna	  fanns	  på	  plats.	  Däremot	  förstod	  de	  inte	  svenska,	  som	  intervjun	  

genomfördes	  på.	  Trots	  dessa	  faktorer	  anser	  jag	  att	  intervjun	  gick	  bra	  och	  att	  Sara	  

faktiskt	  pratade	  både	  öppet	  och	  stundtals	  även	  kritiskt.	  Hon	  var	  själv	  väldigt	  positiv	  till	  

intervjun.	  Själva	  intervjun	  inleddes	  med	  att	  jag	  förklarade	  mina	  frågeställningar.	  

Därefter	  övergick	  jag	  till	  min	  intervjuguide	  som	  jag	  följde.	  Sara	  pratade	  mycket	  och	  jag	  

kunde	  ställa	  bra	  följdfrågor.	  Tyvärr	  blev	  vi	  avbrutna	  några	  gånger,	  men	  vi	  kunde	  

återvända	  till	  frågan	  och	  jag	  tror	  att	  det	  i	  slutändan	  bara	  resulterade	  i	  att	  hon	  berättade	  

ännu	  mer	  på	  den	  frågan	  vi	  blev	  avbrutna	  i.	  Intervjun	  blev	  37	  minuter	  lång.	  	  

	  

Den	  andra	  kvalitativa	  intervjun	  var	  med	  Manne	  Schagerström	  från	  The	  Viral	  Company	  

som	  arbetar	  med	  Picards	  marknadskommunikation,	  främst	  digitalt.	  Intervjun	  ägde	  rum	  

den	  13	  december.	  Jag	  använde	  mig	  av	  min	  intervjuguide,	  se	  bilaga	  12.2.	  Manne	  var	  

däremot	  inte	  öppen	  för	  att	  bli	  inspelad,	  vilket	  var	  ett	  måste	  för	  mig	  och	  den	  kvalitativa	  

intervjun.	  Manne	  ville	  även	  se	  intervjufrågorna	  på	  förhand	  så	  att	  han	  kunde	  förbereda	  

sig.	  När	  han	  hade	  fått	  dessa	  ändrade	  han	  sig	  lite	  och	  jag	  kunde	  trots	  allt	  spela	  in	  

intervjun	  och	  därmed	  även	  transkribera	  den.	  Även	  denna	  intervju	  ägde	  rum	  på	  den	  

intervjuades	  arbetsplats.	  Mannes	  intervjuguide	  byggde	  på	  Saras	  intervjuguide	  med	  vissa	  

modifikationer.	  Främst	  hade	  vissa	  frågor	  ändrats	  men	  även	  ett	  viktigt	  begrepp.	  När	  Sara	  

intervjuades	  handlade	  denna	  uppsats	  om	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  

marknadsföring.	  Det	  hade,	  när	  jag	  träffade	  Manne,	  ändrats	  till	  Facebook	  som	  en	  

plattform	  för	  marknadskommunikation.	  	  
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Intervjun	  gav	  svar	  på	  mycket	  av	  mina	  frågor	  och	  Manne	  pratade	  mycket	  men	  markerade	  

ändå	  vad	  han	  kunde	  och	  inte	  kunde	  berätta,	  då	  en	  del	  är	  företagshemligheter.	  Intervjun	  

blev	  46	  minuter	  lång.	  	  

	  

7.1.2	  Metodkritik	  kvalitativ	  metod	  

I	  tidigare	  samt	  föregående	  stycke	  nämnde	  jag	  redan	  lite	  metodkritik.	  Båda	  intervjuerna	  

genomfördes	  på	  de	  intervjuades	  arbetsplatser.	  Det	  kan	  då	  vara	  svårt	  att	  vara	  kritisk	  mot	  

företaget.	  	  

Man	  kan	  även	  vara	  kritisk	  mot	  att	  Manne	  fick	  se	  frågorna	  på	  förhand.	  Personligen	  anser	  

jag	  inte	  att	  det	  skadade	  intervjun.	  	  Manne	  verkade	  tro	  att	  intervjun	  bara	  handlade	  om	  

Facebook	  men	  under	  intervjuns	  gång	  kunde	  vi	  ändå	  prata	  om	  andra	  sociala	  medier	  och	  

digitala	  plattformar.	  Jag	  fick	  inte	  någon	  känsla	  av	  att	  han	  hade	  förberett	  vad	  han	  skulle	  

svara	  på	  varje	  fråga	  eller	  liknande	  utan	  bara	  att	  han	  hade	  kollat	  igenom	  dem.	  	  

Det	  fanns	  en	  fråga	  som	  Sara	  missuppfattade.	  Jag	  tänkte	  tyvärr	  inte	  på	  att	  ändra	  den	  för	  

Manne	  som	  faktiskt	  missförstod	  den	  på	  samma	  sätt	  som	  Sara.	  Jag	  kunde	  däremot	  få	  fram	  

svaret	  på	  den	  frågan	  jag	  menade	  med	  hjälp	  av	  följdfrågor.	  Därför	  borde	  frågorna	  kanske	  

ha	  provats	  på	  någon	  innan	  intervjuerna	  genomfördes.	  	  

	  

7.2	  Om	  kvantitativ	  metod	  

Kvantitativa	  metoder	  slog	  igenom	  på	  1940-‐talet	  och	  har	  används	  till	  en	  stor	  del	  av	  de	  

studier	  som	  undersökt	  medieanvändning	  och	  medieeffekter	  (Johansson	  2011:	  87).	  	  

Den	  kvantitativa	  forskningen	  förknippas	  med	  flera	  olika	  metoder	  för	  insamling	  av	  

information.	  En	  av	  dessa	  är	  surveymetoden	  som	  är	  en	  metod	  för	  datainsamling	  som	  

genererar	  kvantifierbara	  data	  om	  ett	  stort	  antal	  människor,	  vilka	  är	  representativa	  för	  

en	  större	  population	  (Bryman	  2012:	  20).	  Man	  samlar	  helt	  enkelt	  information	  om	  ett	  

segment	  av	  befolkningen,	  i	  mitt	  fall	  av	  Picards	  kunder,	  vid	  en	  viss	  tidpunkt	  i	  syfte	  att	  

upptäcka	  om	  och	  i	  vilken	  utsträckning	  olika	  variabler	  har	  samband	  med	  varandra	  (ibid.).	  	  
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I	  surveyundersökningar	  använder	  man	  intervjuer	  för	  att	  samla	  in	  svar,	  antingen	  

personligen	  eller	  via	  telefon.	  Det	  är	  även	  vanligt	  med	  enkäter	  som	  skickas	  ut	  via	  post	  

eller	  på	  internet	  (Johansson	  2011:	  87).	  Det	  finns	  invändningar	  men	  

surveyundersökningarna	  är	  vanligtvis	  den	  bästa	  metoden	  för	  att	  studera	  attityder	  eller	  

beteenden	  hos	  en	  grupp	  människor	  som	  inte	  går	  att	  observera	  direkt.	  Metoden	  

kombinerar	  två	  saker:	  den	  uråldriga	  tekniken	  att	  samla	  in	  information	  genom	  att	  fråga	  

ut	  människor	  och	  modern	  teknik	  för	  slumpurval,	  som	  tillåter	  en	  relativt	  liten	  grupp	  att	  

representera	  en	  mycket	  större	  population	  att	  kunna	  generalisera	  från	  urval	  till	  

populationen	  (Johansson	  2011:	  87-‐88).	  	  

	  

Jag	  ska	  genomföra	  en	  surveyundersökning	  med	  ett	  slumpmässigt	  urval	  där	  jag	  

intervjuar	  kunder	  i	  två	  Picardbutiker	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  de	  upptäckte	  Picard.	  	  

Jag	  kan	  då	  inte	  få	  svar	  från	  alla	  Picards	  kunder	  men	  jag	  kan	  få	  tillräckligt	  många	  svar	  så	  

att	  de	  jag	  intervjuar	  kan	  representera	  alla	  Picards	  kunder.	  	  

	  

För	  att	  avgöra	  om	  urvalet	  är	  representativt	  måste	  jag	  tänka	  på	  flera	  faktorer.	  	  Johansson	  

skriver	  att:	  	  
	  

”För	  det	  första	  svarar	  inte	  alla	  på	  enkäten.	  Man	  får	  alltid	  räkna	  med	  ett	  externt	  

bortfall.	  För	  det	  andra	  hoppar	  en	  del	  över	  vissa	  frågor	  i	  enkäten.	  Detta	  resulterar	  i	  

ett	  internt	  bortfall.	  För	  det	  tredje	  kan	  slumpen	  spela	  oss	  ett	  spratt.	  Även	  om	  vi	  gjort	  

ett	  slumpmässigt	  urval	  efter	  alla	  konstens	  regler	  finns	  det	  alltid	  en	  risk	  att	  vi	  har	  

haft	  otur	  och	  fått	  ett	  skevt,	  icke-‐representativt	  urval.	  ”(Johansson	  2011:	  94)	  

	  

För	  min	  egen	  del	  är	  Johanssons	  första	  punkt	  mest	  relevant.	  Dels	  kommer	  jag	  inte	  alla	  

Picards	  kunder	  att	  svara	  och	  dels	  kommer	  flera	  av	  de	  jag	  frågar	  välja	  att	  inte	  medverka	  i	  

min	  surveyundersökning.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  jag	  gör	  en	  bortfallsanalys.	  På	  så	  sätt	  

kan	  jag	  avgöra	  om	  bortfallet	  kan	  bortses	  ifrån	  när	  resultaten	  bearbetas.	  Är	  inte	  bortfallet	  

systematiskt	  ökar	  sannolikheten	  för	  att	  urvalet	  är	  representativt	  (Johansson	  2011:	  95).	  	  
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7.2.1	  Genomförande	  av	  kvantitativ	  metod	  

De	  kvantitativa	  intervjuerna	  ska	  genomföras	  på	  Picards	  kunder	  i	  butik.	  De	  ska	  

undersöka	  hur	  kunderna	  upptäckte	  Picard	  för	  att	  se	  om	  Picards	  målgrupp	  stämmer	  

överrens	  med	  deras	  befintliga	  kunder,	  för	  att	  därigenom	  kunna	  utvärdera	  Facebook	  som	  

en	  plattform	  för	  marknadskommunikation.	  

	  

Då	  jag	  ansåg	  det	  vara	  olämpligt	  att	  bara	  traska	  in	  i	  en	  Picardbutik	  och	  ställa	  frågor	  till	  

kunderna	  så	  valde	  jag	  att	  istället	  diskutera	  detta	  med	  Sara,	  som	  jag	  även	  intervjuade,	  så	  

att	  hon	  kunde	  hjälpa	  till	  att	  föreslå	  dag	  samt	  butik.	  Hon	  fick	  även	  se	  frågorna	  för	  

godkännande.	  Frågorna	  var	  som	  följer:	  	  

-‐	  Hur	  upptäckte	  du	  Picard?	  	  

-‐	  Var	  bor	  du?	  

-‐	  Hur	  gammal	  är	  du?	  	  

Jag	  antecknade	  även	  vilket	  kön	  personen	  hade.	  	  

	  

För	  att	  få	  så	  blandade	  svar	  som	  möjligt	  valdes	  två	  butiker.	  Dagen,	  den	  17	  december,	  

började	  på	  Karlavägen	  i	  Stockholm,	  som	  även	  var	  Picards	  första	  butik	  i	  Sverige.	  Där	  var	  

jag	  mellan	  klockan	  11.30	  och	  klockan	  14.30.	  Butiken	  öppnar	  klockan	  10	  men	  jag	  och	  

Sara	  ansåg	  båda	  att	  det	  var	  bäst	  att	  börja	  lite	  senare	  då	  det	  sällan	  är	  många	  kunder	  på	  

morgonen.	  Därefter	  åkte	  jag	  till	  Götgatan	  i	  Stockholm	  som	  är	  den	  senaste	  butiken	  som	  

har	  öppnat.	  Där	  stod	  jag	  mellan	  16.45	  och	  19.	  Jag	  använde	  mig	  av	  kvantitativa	  

intervjuguide,	  se	  bilaga	  12.3.	  	  

	  

Undersökningen	  genomfördes	  tisdagen	  den	  17	  december.	  Denna	  dag	  valdes	  då	  både	  jag	  

och	  Sara	  ansåg	  att	  det	  skulle	  finnas	  gott	  om	  kunder	  i	  butiken	  samt	  att	  vi	  inte	  ville	  välja	  

ett	  senare	  datum	  då	  kunderna	  förmodligen	  skulle	  vara	  allt	  för	  stressade	  inför	  jul.	  	  

Jag	  valde	  att	  inte	  vara	  i	  butiken	  i	  Hornstull	  i	  Stockholm	  då	  jag	  själv	  arbetar	  där	  och	  det	  

förmodligen	  mest	  skulle	  leda	  till	  förvirring	  både	  för	  mig,	  kollegor	  och	  inte	  minst	  de	  

kunder	  jag	  ville	  intervjua	  då	  flera	  kunder	  är	  återkommande	  och	  känner	  igen	  mig.	  
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Undersökningen	  resulterade	  i	  44	  svar	  på	  Karlavägen	  samt	  55	  svar	  på	  Götgatan.	  Det	  vill	  

säga	  totalt	  99	  svar.	  Endast	  ett	  fåtal	  personer	  valde	  att	  inte	  medverka	  i	  intervjun.	  Detta	  

betyder	  att	  undersökningen	  fick	  ett	  väldigt	  litet	  externt	  bortfall.	  Alla	  de	  intervjuade	  

svarade	  däremot	  på	  alla	  frågor	  och	  intervjuerna	  fick	  därför	  inget	  internt	  bortfall.	  Utöver	  

detta	  har	  det	  inte	  gjorts	  någon	  annan	  bortfallsanalys	  då	  det	  externa	  bortfallet	  var	  så	  pass	  

litet.	  Jag	  har	  däremot	  haft	  i	  åtanke	  att	  jag	  bara	  fick	  99	  svar	  från	  två	  butiker	  vilket	  jag	  

återkommer	  till	  vid	  presentation	  av	  mitt	  resultat.	  	  

	  

För	  att	  samla	  svaren	  annat	  än	  på	  papper	  användes	  Google	  docs	  och	  en	  enkät	  skapades.	  

De	  intervjuades	  olika	  svar	  blev	  svarsalternativ	  som	  jag	  därefter	  fyllde	  i	  själv.	  Vissa	  svar	  

slogs	  ihop	  till	  ett	  enda	  svarsalternativ	  så	  som	  att	  den	  intervjuade	  hade	  upptäckt	  Picard	  

genom	  att	  en	  vän	  hade	  berättat	  som	  slogs	  ihop	  med	  att	  en	  kollega	  hade	  berättat	  eller	  att	  

de	  hade	  hört	  om	  Picard	  på	  ryktesvägen.	  På	  denna	  första	  fråga	  kunde	  man	  även	  ge	  flera	  

svar	  då	  flera	  av	  kunderna	  först	  svarade	  att	  de	  kände	  till	  det	  från	  Frankrike.	  	  Då	  

utvecklade	  jag	  frågan	  och	  frågade	  hur	  de	  hade	  upptäckt	  Picard	  i	  Sverige.	  	  

	  

7.2.2	  Metodkritik	  kvantitativ	  metod	  

Trots	  noga	  övervägande	  av	  dag,	  tid	  och	  plats	  så	  var	  båda	  butikerna	  mycket	  lugna	  och	  

ganska	  folktomma	  den	  dagen.	  Däremot	  svarade	  en	  klar	  majoritet	  av	  de	  jag	  tillfrågade.	  

Cirka	  8	  personer	  valde	  att	  inte	  svara.	  Jag	  borde	  även	  ha	  genomfört	  de	  kvantitativa	  

intervjuerna	  vid	  flera	  tillfällen	  och	  i	  alla	  butiker	  för	  att	  få	  ett	  mer	  rättvist	  resultat.	  Mitt	  

resultat	  visade	  på	  att	  en	  majoritet	  bodde	  nära	  butiken.	  Därmed	  hade	  det	  varit	  

spännande	  att	  se	  om	  samma	  sak	  gäller	  för	  de	  övriga	  butikerna.	  	  

	  

När	  jag	  genomförde	  intervjuerna	  var	  jag	  klädd	  i	  privata	  kläder	  och	  alltså	  inga	  jobbkläder	  

för	  Picard.	  Jag	  hade	  däremot	  hängt	  av	  mig	  mina	  ytterkläder.	  Trots	  detta	  trodde	  ett	  flertal	  

personer	  att	  jag	  arbetade	  i	  butiken,	  vilket	  jag	  annars	  gör,	  och	  ställde	  frågor	  om	  butiken	  

och	  produkterna	  till	  mig.	  Slutligen	  rörde	  jag	  mig	  runt	  i	  butiken	  och	  stod	  alltså	  inte	  still	  

på	  en	  plats.	  Därmed	  kan	  jag	  inte	  garantera	  att	  alla	  de	  intervjuade	  genomförde	  något	  köp.	  
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På	  så	  sätt	  kan	  man	  diskutera	  hur	  jag	  definierar	  en	  kund,	  om	  det	  är	  en	  person	  som	  går	  in	  i	  

butiken	  eller	  om	  det	  är	  någon	  som	  genomför	  ett	  köp.	  	  

	  

Vid	  sammanställningen	  av	  de	  kvantitativa	  intervjuerna	  valde	  jag,	  som	  tidigare	  nämnt,	  att	  

slå	  ihop	  flera	  liknande	  svar	  till	  ett	  svarsalternativ.	  Även	  alternativen	  att	  man	  bodde	  i	  

närheten	  slogs	  ihop	  med	  att	  man	  hade	  gått	  förbi.	  Något	  som	  jag	  senare,	  när	  jag	  fyllde	  i	  

svaren,	  upptäckte	  inte	  var	  så	  bra	  gjort.	  Det	  fanns	  några	  personer	  som	  hade	  gått	  förbi	  och	  

faktiskt	  inte	  bodde	  i	  området	  även	  om	  majoriteten	  av	  de	  som	  svarade	  att	  de	  hade	  gått	  

förbi	  bodde	  i	  närheten.	  	  

8.	  Analys/resultatredovisning	  	  

I	  denna	  del	  kommer	  jag	  att	  redogöra	  för	  resultatet	  av	  arbetet.	  Först	  redogörs	  de	  olika	  

intervjuerna,	  både	  de	  kvalitativa	  och	  de	  kvantitativa.	  Därefter	  kommer	  jag	  att	  återkoppla	  

detta	  till	  frågeställningarna.	  	  

	  

8.1	  Resultat	  Kvalitativa	  intervjuer	  

Nedan	  kommer	  jag	  att	  redogöra	  för	  resultatet	  av	  mina	  två	  kvalitativa	  intervjuer.	  

Intervjuerna	  har	  transkriberats	  och	  delats	  upp	  efter	  de	  delar	  som	  användes	  redan	  i	  

intervjuguiden.	  Inom	  parantes	  beskrivs	  vad	  varje	  del	  ska	  svara	  på.	  Jag	  kommer	  att	  

redogöra	  för	  varje	  del	  i	  de	  båda	  intervjuerna.	  Då	  Manne	  fick	  se	  frågorna	  innan	  kände	  han	  

till	  rubrikerna	  men	  jag	  hade	  tagit	  bort	  texten	  inom	  parantes	  så	  han	  visste	  alltså	  inte	  vad	  

meningen	  med	  uppdelningen	  var.	  Delarna	  är	  följande:	  
1. Om	  personen	  (Uppvärmande	  frågor)	  

2. Om	  yrkesrollen	  (Uppvärmande	  frågor	  som	  ska	  svara	  på	  vad	  de	  gör	  och	  vad	  Picard	  är)	  

3. Om	  målgrupper	  och	  de	  man	  egentligen	  når	  (Ska	  svara	  på	  vad	  Picard	  har	  för	  målgrupp	  

och	  huruvida	  det	  stämmer	  överrens	  med	  deras	  kunder)	  

4. Picard	  Reklam	  (Ska	  svara	  på	  hur	  Picards	  externa	  kommunikation	  har	  sett	  ut	  från	  

lansering	  till	  idag)	  
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5. Facebook	  (Ska	  svara	  på	  varför	  de	  anser	  att	  Facebook	  är	  så	  bra	  och	  om/hur	  de	  använder	  

Facebook	  för	  att	  nå	  sin	  målgrupp.)	  

6. (avslutande)	  Personligt	  (avslutande	  frågor	  som	  mest	  är	  till	  för	  att	  runda	  av	  och	  kanske	  

sätta	  saker	  i	  lite	  perspektiv)	  

	  

Alla	  delar	  är	  inte	  relevanta	  för	  resultatet.	  Men	  jag	  har	  valt	  att	  presentera	  alla	  delarna	  

ändå.	  Därmed	  lär	  vissa	  bli	  lite	  mer	  kortfattade	  än	  andra.	  Det	  är	  av	  samma	  anledning	  som	  

jag	  har	  slagit	  ihop	  de	  första	  delarna	  Om	  personen	  och	  Om	  yrkesrollen.	  	  

	  

8.1.1	  Om	  Personen	  och	  Om	  yrkesrollen	  	  

Som	  tidigare	  nämnt	  så	  har	  jag	  genomfört	  två	  kvalitativa	  intervjuer.	  En	  med	  Sara	  

Maxence	  som	  ansvarar	  bland	  annat	  för	  marknadskommunikation	  på	  Picard	  Sverige.	  Och	  

en	  intervju	  med	  Manne	  Schagerström	  som	  arbetar	  på	  The	  Viral	  Company	  där	  han	  är	  

huvudansvarig	  för	  Picard	  och	  deras	  marknadskommunikation.	  Saras	  yrkestitel	  är	  

Produkt-‐	  och	  Marknadschef	  på	  Picard	  i	  Sverige.	  Manne	  är	  Senior	  Advisor	  samt	  CEO.	  Det	  

vill	  säga	  att	  han	  arbetar	  med	  uppdragsgivare,	  strategi	  och	  även	  operativt	  genomförande	  

av	  aktiviteter.	  Sara	  är	  34	  år	  gammal	  och	  Manne	  är	  54	  år	  gammal.	  	  

	  

8.1.2	  Om	  målgrupper	  och	  de	  man	  egentligen	  når	  

Båda	  de	  intervjuade	  svarade	  att	  kosmopoliter	  är	  Picards	  primära	  målgrupp.	  Med	  

kosmopoliter	  menar	  de	  innerstadsmänniskor	  som	  har	  en	  relativt	  hög	  inkomst,	  ligger	  lite	  

före	  alla	  andra,	  har	  rest	  mer	  men	  som	  har	  lite	  tid	  att	  laga	  mat.	  Sara	  svarade	  att	  hipsters	  

är	  en	  sekundär	  målgrupp.	  Hon	  beskriver	  hipsters	  som	  samma	  sak	  som	  en	  kosmopolit	  

men	  att	  personen	  bor	  i	  en	  annan	  stadsdel	  och	  har	  en	  annan	  stil	  men	  att	  både	  

kosmopoliten	  och	  hipstern	  är	  medvetna	  höginkomsttagare.	  Manne	  utvecklade	  ur	  ett	  

marknadsperspektiv:	  	  
	  

”	  […]	  vi	  siktade	  på	  att	  försöka	  nå	  det	  som	  är	  de	  som	  sätter	  trenderna.	  Det	  är	  klassiskt	  

när	  man	  jobbar	  med	  marknadsföring,	  man	  försöker	  hitta	  trendsättare,	  man	  försöker	  
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hitta	  de	  som	  ligger	  först.	  För	  de	  påverkar	  de	  som	  sen	  kommer	  att	  bli	  målgruppen,	  

majoriteten	  som	  är	  så	  att	  säga	  vanliga	  människor.”	  (Schagerström,	  2013-‐12-‐13)	  

	  

Vidare	  har	  de	  intervjuade	  olika	  svar	  för	  huruvida	  de	  har	  riktlinjer	  för	  att	  kommunicera	  

med	  målgruppen.	  Sara	  menar	  att	  hon	  inte	  har	  det	  men	  vet	  vilket	  vokabulär	  hon	  

använder.	  Manne,	  som	  arbetar	  med	  reklam	  och	  kommunikation	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  

Sara,	  menar	  att	  de	  har	  riktlinjer	  men	  att	  man	  vid	  tillämpning	  måste	  hitta	  en	  tonalitet	  

som	  fungerar.	  Sara	  berättar	  längre	  fram	  om	  hur	  hon	  tror	  att	  hon	  kommer	  behöva	  ändra	  

kommunikationen	  och	  främst	  tonaliteten	  framöver	  allt	  eftersom	  att	  företaget	  

expanderar.	  Hon	  tror	  att	  hon	  kommer	  behöva	  bredda	  kommunikationen	  och	  använda	  

ett	  annorlunda	  ordval	  än	  vad	  hon	  gör	  idag.	  Manne	  menar	  att	  denna	  förändring	  redan	  har	  

skett.	  	  

	  

Båda	  två	  svarar	  tydligt	  och	  positivt	  att	  Picard	  når	  sin	  målgrupp.	  På	  frågan	  om	  hur	  de	  når	  

målgruppen	  pratar	  båda	  om	  Facebook	  men	  även	  Picards	  nyhetsbrev.	  På	  Facebook	  har	  

Picard	  idag	  cirka	  10	  000	  fans	  och	  nyhetsbrevet	  når	  cirka	  8000	  personer.	  Detta	  till	  sex	  

butiker	  i	  Stockholm.	  Sara	  nämner	  också	  att	  det	  är	  många	  som	  går	  förbi	  butikerna	  och	  tar	  

en	  så	  kallad	  månadens	  urval	  -‐broschyr.	  Det	  är	  en	  broschyr	  som	  visar	  de	  varor	  som	  är	  på	  

nedsatt	  pris	  under	  pågående	  månad.	  I	  början	  av	  året	  trycke	  de	  3000	  sådana	  broschyrer.	  

Idag	  trycker	  de	  10	  000	  och	  alla	  går	  åt.	  	  

	  

Denna	  del	  avslutas	  med	  en	  fråga	  om	  hur	  målgruppen	  stämmer	  överrens	  med	  de	  faktiska	  

kunderna.	  Sara	  berättar	  att	  Picard	  når	  många	  pensionärer	  och	  barnfamiljer	  men	  att	  hon	  

tror	  att	  många	  av	  kunderna	  vill	  vara	  det	  målgruppen	  är.	  

	  

8.1.3	  Picard	  Reklam	  	  

Picard	  lanserades	  i	  Sverige	  i	  början	  av	  februari	  2013.	  Innan	  den	  första	  butiken	  öppnade	  

arbetade	  Picard	  mycket	  med	  PR	  genom	  The	  Viral	  Company.	  Det	  skrevs	  mycket	  om	  

Picard	  i	  tidningar	  men	  även	  online.	  Vidare	  gjordes	  flertalet	  utskick	  till	  butikens	  
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närområde	  där	  man	  delade	  ut	  kuponger	  för	  smakprov	  (sampling)	  samt	  iskubslådor.	  De	  

satte	  igång	  hemsidan	  och	  Facebook-‐sidan	  och	  gjorde	  även	  reklam	  på	  Facebook.	  

Förrutom	  direkt	  reklam	  på	  Facebook	  arbetar	  de	  även	  med	  det	  Manne	  kallar	  

rekryteringsannonsering:	  	  
	  

”Sen	  har	  vi	  också	  det	  som	  vi	  kallar	  för	  ren	  rekryteringsannonsering	  som	  egentligen	  

är	  nästan	  inte	  som	  annonser	  alls,	  utan	  de	  får	  säga	  att	  Manne	  gillar	  Picard.	  Det	  finns	  

inga	  bilder,	  ingenting.	  Utan	  det	  är	  bara	  att	  man	  ser	  att	  det	  är	  mitt	  namn	  på	  

Facebook	  och	  så	  står	  det	  att	  jag	  gillar	  Picardsidan.	  Och	  då	  är	  det	  väldigt	  många	  som	  

trycker	  att	  då	  vill	  jag	  också	  göra	  det	  […]”(Schagerström,	  2013-‐12-‐13)	  

	  

Picard	  hade	  även	  fåtalet	  annonser	  i	  tunnelbanan	  vid	  den	  station	  och	  uppgång	  som	  var	  

närmast	  butiken.	  Det	  förekom	  även	  enstaka	  tidningsannonser.	  På	  Karlavägen,	  i	  närheten	  

av	  den	  då	  kommande	  butiken,	  byggdes	  en	  iskub	  av	  6	  ton	  is	  som	  föreställde	  Eiffeltornet.	  

Den	  ledde	  i	  sin	  tur	  till	  gratis	  PR	  då	  folk	  spred	  den	  i	  sociala	  medier.	  	  

	  

Idag	  arbetar	  Picard	  främst	  digitalt	  med	  sin	  marknadskommunikation.	  Det	  förekommer	  

fortfarande	  enstaka	  tidningsannonser	  i	  lokaltidningar.	  Picard	  medverkar	  även	  på	  många	  

event	  så	  att	  folk	  kan	  prova	  produkterna.	  För	  att	  behålla	  existerande	  kunder	  arbetar	  man	  

främst	  med	  relationsmarknadsföring.	  Detta	  genom	  att	  personalen	  i	  butiken	  

uppmärksammar	  kunder,	  hälsar	  och	  tar	  sig	  tid	  att	  hjälpa	  till	  eller	  fråga	  om	  varorna	  

kunden	  köpte	  senast.	  	  

	  

I	  framtiden	  vill	  Sara	  däremot	  annonsera	  i	  nationella	  medier	  så	  som	  tv,	  radio	  eller	  

dagspress.	  Manne	  menar	  att	  de	  kommer	  att	  fortsätta	  arbeta	  som	  idag	  och	  båda	  pekar	  på	  

att	  ju	  fler	  butiker	  de	  har	  desto	  större	  resurser	  kommer	  det	  att	  finnas.	  Sara	  berättar	  

längre	  fram	  i	  intervjun	  om	  hur	  dyrt	  tv-‐reklam	  och	  tryckt	  reklam	  är.	  Både	  Sara	  och	  

Manne	  återkommer	  flertalet	  gånger	  till	  att	  digital	  reklam	  är	  kostnadseffektivt	  och	  att	  det	  

är	  en	  av	  de	  främsta	  anledningarna	  till	  att	  de	  har	  valt	  att	  och	  kommer	  att	  fortsätta	  att	  

arbeta	  med	  digitala	  medier,	  digital	  reklam	  och	  därmed	  också	  Facebook.	  	  
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8.1.4	  Facebook	  	  

Som	  jag	  just	  nämnde	  svarar	  båda	  de	  intervjuade	  att	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  Picard	  

har	  valt	  att	  arbeta	  med	  Facebook	  är	  för	  att	  det	  är	  mycket	  kostnadseffektivt.	  Sara	  pekar	  

ut	  ytterligare	  en	  styrka	  med	  digital	  marknadskommunikation	  man	  kan	  enkelt	  välja	  vilka	  

man	  vill	  nå:	  ”Digitalt	  kan	  du	  ju	  vara	  lokal	  eller	  global	  men	  det	  kostar	  inte	  mer.”	  Förutom	  

att	  du	  kan	  välja	  att	  vara	  lokal	  eller	  global	  menar	  Sara	  på	  att	  hon	  på	  ett	  kostnadseffektivt	  

sätt	  kan	  sända	  det	  meddelande	  hon	  vill	  idag.	  	  

	  

Utöver	  kostnadseffektiviteten	  och	  den	  stora	  räckvidden	  säger	  både	  Manne	  och	  Sara	  att	  

en	  stor	  fördel	  med	  Facebook	  är	  hur	  man	  i	  realtid	  kan	  se	  hur	  många	  som	  besöker	  sidan,	  

hur	  många	  som	  tar	  del	  av	  samplingen	  och	  att	  man	  kan	  se	  vad	  fansen	  gillar	  och	  inte	  gillar.	  	  

Manne	  menar	  att	  Facebook	  är	  den	  plattform	  som	  digitalt	  har	  störst	  räckvidd	  och	  är	  mest	  

effektivt	  när	  det	  gäller	  annonsering	  och	  kommunikation.	  Han	  pekar	  även,	  flera	  gånger	  i	  

intervjun,	  på	  vikten	  att	  aktivt	  sköta	  sin	  Facebook-‐sida:	  

	  
”Det	  är	  ingenting	  man	  sköter	  med	  vänsterhanden	  och	  det	  kräver	  ju	  

handpåläggning	  varje	  dag	  och	  monotorering	  att	  alltid	  svara	  på	  frågor	  snabbt,	  så	  att	  

det	  handlar	  inte	  bara	  om	  att	  man	  skickar	  ut	  envägskommunikation	  utan	  man	  

måste	  ju	  svara	  också	  när	  någon	  har	  någonting	  som	  de	  undrar	  över.	  Ofta	  blir	  folk	  

förvånade	  när	  man	  svarar	  så	  snabbt	  […]Och	  det	  är	  även	  om	  det	  är	  någon	  som	  är	  

missnöjd,	  att	  man	  tar	  hand	  om	  de	  missnöjda	  väldigt	  snabbt.	  ”(Schagerström,	  2013-‐

12-‐13)	  

	  

Manne	  pekar	  även	  ut	  vilka	  fördelar	  som	  finns	  om	  man	  sköter	  sidan	  rätt.	  Han	  menar	  att	  

de	  flesta	  företag	  idag	  har	  en	  närmare	  kontakt	  med	  sina	  kunder	  och	  har	  lärt	  känna	  dem	  

bättre,	  tack	  vare	  Facebook.	  Han	  exemplifierar	  med	  hur	  andra	  företag	  har	  frågat	  sina	  

kunder	  på	  Facebook	  vad	  vill	  ni	  ha	  på	  fredag?	  Och	  så	  har	  kunderna	  fått	  det	  på	  fredagen.	  	  



JMK,	  Stockholms	  Universitet	  

Olivia	  Ravon	  Andersson	  

MKand	  HT13	  

Handledare:	  Jonas	  Jonsson	  

Examinator:	  Yvonne	  Andersson	  

	  

	   24	  

Sara	  är	  inne	  på	  samma	  spår	  då	  hon	  säger	  att	  det	  är	  jobbigt	  när	  någon	  pratar	  illa	  om	  en	  

men	  att	  hon	  föredrar	  att	  kunna	  ha	  dialogen	  direkt	  med	  kunderna	  istället	  för	  att	  de	  

skriver	  på	  en	  annan	  hemsida	  där	  hon	  inte	  kan	  interagera.	  Hon	  ger	  även	  ett	  exempel	  på	  

hur	  franska	  Picard	  har	  kunnat	  snabbt	  svara	  på	  frågor	  som	  dök	  upp	  när	  ett	  franskt	  

undersökningsprogram,	  motsvarande	  Uppdrag	  Granskning,	  kom	  med	  nyheter	  om	  odlad	  

lax.	  Dagen	  efter	  skrev	  franska	  Picard	  på	  sin	  Facebook-‐sida	  och	  redogjorde	  för	  hur	  deras	  

fisk	  hanteras.	  Båda	  de	  intervjuade	  tror	  alltså	  att	  Facebook	  är	  viktigt	  för	  Picard,	  men	  även	  

för	  andra	  företag,	  idag.	  Huvudfunktionen	  för	  Picards	  Facebook-‐sida	  berättar	  de,	  är	  att	  

påminna	  om	  att	  Picard	  finns	  och	  vad	  de	  har.	  Sidan	  används	  även	  för	  att	  hålla	  en	  daglig	  

dialog	  med	  fansen	  och	  att	  informera	  om	  nyheter.	  	  

	  

För	  att	  nå	  sin	  målgrupp	  på	  Facebook	  använder	  Picard	  sig	  av	  annonsering.	  Manne	  

berättar	  hur	  de	  i	  början	  arbetade	  väldigt	  öppet	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  se	  vilka	  som	  

attraherades	  av	  varumärket.	  Därefter	  kan	  man	  sortera	  bort	  de	  andra.	  De	  har	  även	  

arbetat	  med	  geografiska	  begränsningar	  då	  de	  bara	  har	  butiker	  i	  Stockholm	  och	  har	  

därmed	  inget	  intresse	  av	  att	  annonsera	  i	  exempelvis	  Göteborg.	  När	  jag	  direkt	  frågar	  om	  

de	  når	  sin	  målgrupp	  på	  Facebook	  så	  svarar	  båda	  ja.	  Men	  Sara	  utvecklar	  med	  att	  berätta	  

att	  fansen	  på	  Facebook	  är	  lite	  äldre	  och	  lite	  fler	  kvinnor	  är	  målgruppen.	  Men	  Manne	  ser	  

inget	  problem	  med	  att	  fansen	  är	  lite	  äldre	  han	  påpekar	  att	  det	  är	  de	  som	  är	  köpstarka.	  	  

	  

Men	  Sara	  tror	  ändå	  att	  Facebook	  bara	  är	  ett	  av	  flera	  ben	  att	  stå	  på.	  Hon	  tror	  även	  att	  

detta	  gäller	  alla	  konsumentföretag.	  Och	  Manne	  berättar	  att	  han	  själv	  var	  lite	  skeptisk	  till	  

Facebook	  i	  början	  men	  att	  han	  efter	  någon	  vecka	  kunde	  se	  att	  det	  som	  står	  i	  

läroböckerna	  går	  att	  tillämpa	  i	  realtid.	  Han	  berättar	  även	  om	  det	  han	  kallar	  för	  ett	  

digitalt	  ekosystem	  där	  hjärtat	  är	  Picards	  egna	  hemsida,	  men	  att	  man	  arbetar	  mycket	  

med	  Facebook-‐sidan	  som	  är	  den	  dominerande	  kommunikationen	  digitalt.	  Sen	  arbetar	  

man	  även	  med	  Instagram	  och	  nyhetsbrev	  som	  styr	  mot	  Facebook	  och	  hemsidan.	  Jobbet	  

blir	  då	  att	  se	  till	  att	  det	  blir	  ett	  flöde	  när	  man	  nyttjar	  alla	  plattformar,	  för	  att	  skapa	  ett	  

fungerande	  ekosystem.	  	  
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8.1.5	  Personligt	  	  

Personligen	  tror	  båda	  de	  intervjuade	  att	  man	  når	  idag	  lite	  äldre	  personer	  på	  Facebook.	  

Manne	  tror	  att	  man	  når	  de	  flesta	  målgrupper	  på	  Facebook	  men	  att	  de	  yngre	  användarna	  

har	  börjat	  lämna	  Facebook	  då	  deras	  föräldrar	  har	  tillkommit	  till	  Facebook.	  Sara	  tror	  

även	  att	  man	  når	  många	  ”kupong-‐jagare”	  och	  folk	  som	  vill	  åt	  erbjudanden	  indirekt.	  	  

	  

Deras	  åsikter	  om	  reklam	  i	  sociala	  medier	  är	  också	  ganska	  lika.	  De	  tycker	  båda	  att	  det	  är	  

viktigt	  att	  det	  är	  rätt	  utfört	  och	  inte	  är	  påträngande.	  Något	  som	  de	  även	  båda	  anser	  

allmänt	  om	  reklam.	  	  När	  jag	  frågar	  om	  deras	  syn	  på	  sociala	  medier	  har	  förändrats	  sen	  de	  

började	  arbeta	  med	  det	  använder	  de	  båda	  samma	  ord:	  Nyfikenhet.	  Sara	  säger	  att	  det	  har	  

gjort	  henne	  mer	  nyfiken	  och	  att	  när	  man	  arbetar	  med	  kommunikation	  så	  ser	  man	  på	  

kommunikation	  på	  ett	  annat	  sätt.	  Manne	  däremot	  har	  alltid	  varit	  nyfiken	  och	  bemötte	  

sociala	  medier	  först	  med	  viss	  skepsis	  men	  nyfikenheten	  ledde	  till	  att	  han	  kände	  att	  det	  

var	  en	  hel	  värld	  av	  nya	  möjligheter.	  Och	  att	  han	  idag	  bara	  väntar	  på	  vad	  som	  blir	  nästa	  

grej.	  	  

	  

8.2	  Resultat	  Kvantitativa	  intervjuer	  	  

Nedan	  redogörs	  för	  resultatet	  av	  mina	  kvantitativa	  intervjuer	  där	  jag	  intervjuade	  kunder	  

i	  två	  Picard-‐butiker.	  Jag	  ställde	  tre	  frågor	  och	  markerade	  vilket	  kön	  de	  var	  vilket	  

resulterar	  i	  fyra	  frågor.	  Jag	  kommer	  att	  redogöra	  för	  resultatet	  i	  tre	  följande	  delar:	  	  
	  

1. Hur	  upptäckte	  du	  Picard?	  

2. Var	  bor	  du?	  	  

3. Ålder	  och	  Kön.	  	  

	  

Som	  nämnt	  under	  stycket	  om	  metodkritik	  kan	  jag	  inte	  garantera	  att	  alla	  de	  intervjuade	  

genomförde	  ett	  köp	  och	  det	  kan	  därför	  diskuteras	  hur	  begreppet	  kund	  ska	  definieras.	  
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Jag	  har	  i	  det	  här	  fallet	  definierat	  kund	  som	  en	  besökare	  i	  butiken.	  Det	  har	  heller	  inte	  

gjorts	  någon	  större	  bortfallsanalys	  mer	  än	  att	  jag	  har	  haft	  i	  åtanke	  att	  jag	  faktiskt	  

genomförde	  intervjuerna	  i	  endast	  två	  av	  sex	  butiker	  och	  att	  de,	  som	  tidigare	  nämnt,	  

genomfördes	  på	  lugna	  dagar	  med	  inte	  så	  mycket	  kunder	  i	  butiken.	  	  	  

	  

8.2.1	  Hur	  upptäckte	  du	  Picard?	  	  

De	  flesta	  av	  de	  intervjuade,	  39	  %,	  hade	  upptäckt	  Picard	  på	  ryktesvägen.	  De	  hade	  alltså	  

hört	  om	  Picard	  av	  en	  vän,	  släkting,	  frisörska	  eller	  kollega.	  Det	  var	  även	  många	  som	  

bodde	  i	  närheten	  och/eller	  hade	  gått	  förbi	  en	  butik.	  Detta	  svarade	  32	  %	  av	  de	  

intervjuade.	  De	  övriga	  svaren	  var	  inte	  i	  närheten	  lika	  förekommande	  som	  dessa	  två.	  

Däremot	  var	  det	  flertalet	  kunder	  som	  kände	  till	  Picard	  från	  Frankrike,	  8	  %	  svarade	  att	  

de	  kände	  till	  Picard	  från	  Frankrike.	  	  Endast	  4	  %	  av	  de	  intervjuade	  hade	  upptäckt	  Picard	  

via	  Facebook	  och	  internet.	  Men	  slår	  man	  ihop	  alla	  svaren	  som	  hade	  upptäckt	  Picard	  

genom	  någon	  del	  av	  Picards	  marknadskommunikation,	  det	  vill	  säga	  isskulpturen	  (3	  %),	  

utskick	  vid	  lansering	  (1	  %),	  Facebook	  och	  nätet(4	  %),	  reklam	  i	  tidningen(3	  %)	  och	  

reklam	  i	  tunnelbanan(4	  %),	  så	  hade	  15	  %	  upptäckt	  Picard	  genom	  någon	  del	  av	  

marknadskommunikationen.	  	  

	  
Figur	  1:	  Diagram	  över	  svar	  på	  frågan	  Hur	  upptäckte	  du	  Picard?	  
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8.2.2	  Var	  bor	  du?	  	  

När	  jag	  fyllde	  i	  svaren	  digitalt	  gjordes	  ingen	  uppdelning	  för	  de	  två	  olika	  butikerna	  som	  

intervjuerna	  hade	  genomförts	  i.	  Därmed	  visar	  inte	  diagrammen	  hur	  de	  flesta	  i	  butiken	  

på	  Karlavägen	  (Östermalm)	  bodde	  på	  Östermalm	  och	  hur	  de	  flesta	  i	  butiken	  på	  Götgatan	  

(Södermalm)	  bodde	  på	  Södermalm.	  Jag	  intervjuade	  även	  fler	  personer	  på	  Södermalm	  än	  

på	  Östermalm	  och	  diagrammet	  visar	  därför	  hur	  majoriteten	  av	  de	  intervjuade	  (40	  %)	  

bor	  på	  Södermalm.	  Den	  andra	  mest	  populära	  stadsdelen	  blev	  därmed	  Östermalm,	  20	  %.	  

Övriga	  svar	  visade	  på	  att	  de	  som	  inte	  bor	  i	  samma	  stadsdel	  som	  butiken	  bor	  i	  innerstan	  

eller	  i	  en	  närförort.	  På	  Kungsholmen	  bodde	  5	  %,	  på	  Gärdet	  3	  %	  och	  Vasastan	  4	  %.	  

Resultatet	  visar	  alltså	  att	  kunderna	  vanligast	  bor	  i	  samma	  stadsdel	  som	  butiken	  eller	  i	  en	  

stadsdel,	  eller	  förort,	  i	  närheten.	  	  

	  

	  	  

	  
Figur	  2:	  Svar	  på	  frågan	  Var	  bor	  du?	  
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8.2.3	  Hur	  gammal	  är	  du?	  Samt	  kön.	  

Åldern	  på	  de	  intervjuade	  varierade	  men	  det	  var	  främst	  äldre	  personer.	  På	  Karlavägen	  

var	  de	  intervjuade	  äldre	  än	  på	  Götgatan.	  Där	  bör	  man	  i	  och	  för	  sig	  ha	  i	  åtanke	  att	  jag	  var	  

på	  Karlavägen	  under	  dagtid	  och	  på	  Götgatan	  på	  kvällen.	  Yngre	  personer	  arbetar	  

vanligtvis	  dagtid.	  	  

	  

Medelåldern	  för	  de	  intervjuade	  kunderna	  på	  Karlavägen	  var	  53,8	  år.	  Medianåldern	  på	  

Karlavägen	  var	  62,5	  år.	  Medelåldern	  för	  de	  intervjuade	  på	  Götgatan	  var	  46,8	  år	  och	  

medianåldern	  var	  där	  48	  år.	  Den	  totala	  medelåldern	  var	  därmed	  49,9	  år	  och	  den	  totala	  

medianåldern	  var	  52	  år.	  	  

De	  intervjuade	  var	  främst	  kvinnor,	  71	  %.	  Det	  vill	  säga	  att	  29	  %	  av	  de	  intervjuade	  var	  

män.	  	  

	   	  
Figur	  3:	  Visar	  vilket	  kön	  de	  intervjuade	  tillhörde.	  	  

	  

8.3	  Frågeställningar	  

Nedan	  kommer	  jag	  att	  koppla	  resultatet	  av	  mina	  intervjuer	  med	  mina	  frågeställningar	  

och	  därmed	  försöka	  besvara	  mina	  frågeställningar.	  Jag	  kommer	  inte	  att	  lägga	  in	  egna	  

åsikter	  eller	  göra	  kopplingar	  till	  min	  tidigare	  forskning.	  Detta	  gör	  jag	  däremot	  i	  nästa	  del,	  

slutsatser	  och	  diskussion.	  	  

	  

8.3.1	  Hur	  effektivt	  är	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation?	  	  

Facebook	  kan	  vara	  en	  mycket	  effektiv	  plattform	  för	  marknadskommunikation.	  Man	  kan	  

nå	  väldigt	  många	  människor	  både	  snabbt	  och	  enkelt.	  Det	  är	  idag	  den	  digitala	  plattform	  
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med	  störst	  räckvidd	  och	  är	  mest	  effektiv	  när	  det	  gäller	  annonsering	  och	  kommunikation.	  

På	  Facebook	  kan	  man	  i	  realtid	  följa	  upp	  en	  kampanj	  och	  ändra	  den	  om	  man	  ser	  att	  det	  

behövs.	  Man	  kan	  alltså	  själv	  effektivisera	  sin	  marknadskommunikation	  på	  Facebook.	  	  

För	  Picard	  är	  Facebook	  en	  mycket	  effektiv	  plattform	  för	  marknadskommunikation	  då	  de	  

har	  många	  personer	  som	  gillar	  deras	  sida	  och	  därmed	  nås	  av	  deras	  kommunikation.	  

Statistik	  visar	  att	  Picards	  Facebook-‐sida	  ligger	  långt	  över	  snitt.	  Genomsnittligt	  ”reach”	  på	  

Facebook,	  det	  vill	  säga	  antalet	  unika	  personer	  som	  har	  sett	  dina	  inlägg,	  ligger	  på	  ungefär	  

15	  %.	  Picards	  reach	  ligger	  på	  40-‐45	  %	  och	  i	  slutet	  av	  sommaren	  var	  man	  till	  och	  med	  

uppe	  i	  55	  %.	  Om	  man	  inte	  köper	  räckvidd	  på	  Facebook,	  det	  vill	  säga	  annonsering,	  så	  är	  

merparten	  av	  exponeringarna	  de	  egna	  fansen.	  Men	  om	  någon	  exempelvis	  delar	  ett	  inlägg	  

kan	  man	  nå	  andra	  och	  fler.	  	  

	  
Figur	  4:	  Visar	  hur	  många	  av	  Picards	  fans	  som	  nås	  av	  deras	  poster	  samt	  vad	  snittet	  är	  för	  andra	  

sidor	  på	  Facebook.	  	  
	  

Picards	  fans	  är	  också	  mycket	  engagerade,	  vilket	  håller	  sidan	  och	  den	  dagliga	  

kommunikationen	  levande.	  Engagemanget	  på	  sidan	  som	  mäts	  bland	  annat	  i	  hur	  många	  

som	  gillar	  och	  kommenterar	  på	  ett	  inlägg	  ligger	  på	  4-‐5	  %.	  Det	  innebär	  att	  4-‐5	  %	  av	  

Picards	  10	  000	  fans	  gillar	  och/eller	  kommenterar	  på	  inlägg.	  Snitt	  för	  sidor	  på	  Facebook	  

ligger	  på	  mindre	  än	  1	  %. 
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Däremot	  visar	  mina	  undersökningar	  att	  för	  att	  nå	  bra	  resultat,	  om	  man	  använder	  

Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation,	  måste	  man	  arbeta	  aktivt	  med	  

sidan.	  Man	  bör	  arbeta	  med	  sidan	  dagligen	  och	  snabbt	  svara	  på	  de	  frågor	  som	  dyker	  upp.	  

Om	  inte	  försvinner	  kommunikationen	  på	  sidan	  och	  sidan	  blir	  till	  envägskommunikation.	  

Då	  försvinner	  det	  sociala	  i	  sociala	  medier.	  Båda	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  visar	  att	  en	  

dåligt	  skött	  Facebook-‐sida	  kan	  bli	  till	  en	  nackdel	  för	  ett	  företag.	  De	  kvalitativa	  

intervjuerna	  visar	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  hur	  man	  formulerar	  sin	  kommunikation	  på	  

Facebook.	  De	  tror	  båda	  att	  man	  inte	  bör	  ”bröta”	  ut	  sitt	  budskap	  utan	  att	  de	  som	  gillar	  

sidan	  ska	  snarare	  känna	  att	  de	  är	  vän	  med	  ett	  varumärke.	  Man	  måste	  tänka	  på	  

målgruppen	  och	  hur	  man	  ska	  kommunicera	  till	  dem.	  	  

	  
”[…]vi	  har	  gått	  ner	  i	  antal	  meddelanden	  i	  veckan	  från	  fem	  till	  tre	  för	  det	  är	  ingen	  

som	  behöver	  veta	  mer.	  Har	  vi	  ingenting	  att	  säga	  så	  säger	  vi	  ingenting.	  Och	  det	  

handlar	  om	  att	  […]	  inspirera	  kunden,	  inte	  trötta	  ut	  den.	  Det	  finns	  inget	  värre	  att	  få	  

meningslösa	  poster.”	  (Maxence	  2013-‐11-‐27)	  

	  

Då	  man	  på	  Facebook	  kan	  rikta	  sin	  reklam	  till	  exempelvis	  alla	  som	  bor	  i	  Göteborg	  eller	  

alla	  kvinnor	  i	  Luleå,	  bör	  man	  också	  ha	  en	  tydlig	  bild	  om	  vilka	  man	  vill	  nå.	  Man	  bör	  även	  

ha	  i	  åtanke	  att	  Facebook	  når	  många	  men	  inte	  alla.	  Därmed	  kan	  Facebook	  vara	  en	  väldigt	  

ineffektiv	  plattform	  för	  marknadskommunikation	  om	  man	  exempelvis	  riktar	  sig	  till	  

människor	  som	  är	  70år	  och	  äldre.	  Facebooks	  användare	  är	  mycket	  yngre,	  även	  om	  de	  

idag	  ökar	  i	  åldrarna.	  	  

	  

8.3.2	  Hur	  använder	  Picard	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation	  från	  

lansering	  till	  idag?	  	  

Picard	  startade	  sin	  Facebook-‐sida	  redan	  vid	  lanseringen	  av	  den	  första	  svenska	  butiken.	  

De	  gjorde	  även	  annonser	  på	  Facebook	  och	  en	  typ	  av	  annons	  som	  de	  kallar	  för	  

Rekryteringsannonsering	  där	  folk	  gillar	  Picard-‐sidan	  för	  att	  deras	  kompis	  har	  gjort	  det.	  

De	  arbetade	  mycket	  med	  så	  kallad	  sampling,	  det	  vill	  säga	  att	  man	  delar	  ut	  kuponger	  för	  
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smakprov	  på	  hemsidan	  som	  man	  sedan	  kan	  visa	  upp	  i	  butik	  och	  på	  så	  sätt	  få	  en	  produkt	  

gratis.	  Men	  dessa	  smakprov	  dyker	  bara	  upp	  i	  ett	  begränsat	  antal	  varje	  dag	  under	  en	  viss	  

period.	  Vid	  lanseringen	  användes	  sidan	  främst	  för	  att	  nå	  kunder,	  målgrupper	  och	  att	  visa	  

att	  Picard	  numera	  finns	  i	  Sverige.	  	  

	  

Idag	  arbetar	  Picard	  med	  Facebook	  på	  liknande	  sätt	  men	  förutom	  att	  göra	  reklam	  och	  

använda	  samplingar	  för	  att	  nå	  nya	  kunder	  arbetar	  man	  mycket	  med	  att	  kommunicera	  

med	  de	  existerande	  kunderna.	  De	  vill	  påminna	  kunderna	  om	  att	  Picard	  finns	  och	  vad	  

Picard	  har	  att	  erbjuda	  och	  håller	  en	  daglig	  dialog	  med	  kunderna.	  Men	  även	  

kommunicera	  nyheter,	  om	  det	  sker	  en	  ändring	  i	  sortimentet	  eller	  om	  det	  öppnar	  en	  ny	  

butik.	  De	  skickar	  ut	  cirka	  tre	  meddelanden	  i	  veckan	  till	  10	  000	  fans.	  	  

	  

En	  Facebook-‐sida	  blir	  däremot	  lätt	  till	  en	  kundtjänst	  då	  det	  är	  ett	  enkelt	  sätt	  att	  kontakta	  

ett	  företag.	  Därför	  är	  Picards	  Facebook-‐sida	  idag	  även	  lite	  av	  en	  kundtjänst.	  	  

	  

8.3.3	  Vad	  har	  Picard	  för	  målgrupp	  och	  stämmer	  detta	  med	  deras	  faktiska	  kunder?	  	  

Picards	  primära	  målgrupp	  är	  så	  kallade	  kosmopoliter.	  Med	  det	  menar	  de	  ungt	  folk	  som	  

bor	  i	  innerstan	  och	  är	  medvetna	  höginkomsttagare.	  Picard	  har	  siktat	  på	  att	  nå	  de	  som	  

sätter	  trenderna	  när	  de	  valde	  sin	  målgrupp.	  Detta	  då	  dessa	  vanligtvis	  sedan	  påverkar	  de	  

som	  sedan	  blir	  målgruppen.	  I	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  menar	  de	  båda	  de	  intervjuade	  

att	  man	  når	  sin	  målgrupp.	  Och	  att	  man	  absolut	  når	  den	  på	  Facebook.	  Men	  de	  säger	  båda	  

att	  de	  som	  Picard	  når	  är	  lite	  äldre	  än	  deras	  målgrupp	  och	  även	  lite	  fler	  kvinnor.	  	  

	  

De	  kvantitativa	  intervjuerna	  visar	  att	  man	  når	  flest	  personer	  som	  bor	  i	  innerstan.	  De	  

flesta	  intervjuade	  bodde	  i	  samma	  stadsdel	  som	  butiken	  de	  handlade	  i	  ligger.	  Det	  var	  en	  

stor	  majoritet	  kvinnor	  bland	  kunderna	  hela	  71	  %	  var	  kvinnor.	  Det	  är	  alltså	  mer	  än	  en	  

liten	  övervikt	  av	  kvinnor.	  Statistik	  över	  Picards	  fans	  på	  Facebook	  visar	  däremot	  nästan	  

exakt	  samma	  siffror	  som	  de	  kvantitativa	  kundintervjuerna,	  70	  %	  kvinnor	  och	  29	  %	  män.	  
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Därmed	  blir	  uttrycket	  ”lite	  mer	  kvinnor”,	  som	  Sara	  och	  Manne	  har	  använt	  en	  definitions-‐	  

och	  tolkningsfråga.	  	  

	  
Figur	  5:	  Köns-‐	  samt	  åldersfördelning	  av	  Picards	  Facebook-‐fans	  samt	  över	  alla	  medlemmar	  på	  

Facebook.	  
	  

I	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  sades	  ingen	  ålder	  för	  målgruppen	  men	  vad	  jag	  förstod	  så	  är	  

målgruppen	  folk	  i	  omkring	  25-‐40	  års	  ålder.	  De	  faktiska	  kunderna	  i	  butik	  var	  äldre	  än	  så.	  

På	  Karlavägen	  var	  medelåldern	  53,8	  år	  och	  medianåldern	  62,5	  år.	  På	  Götgatan	  var	  

medelåldern	  yngre	  på	  46,8	  år	  och	  medianåldern	  48	  år.	  Den	  totala	  medelåldern	  och	  

medianåldern	  hamnar	  kring	  50	  år.	  Men	  som	  tidigare	  nämnt	  kände	  Picard	  till	  att	  de	  når	  

äldre	  personer	  än	  målgruppen.	  	  

	  
”Vi	  når	  extremt	  mycket	  pensionärer.	  Vi	  når	  extremt	  mycket	  barnfamiljer.	  […]	  

egentligen	  har	  vi	  en	  stor	  målgrupp	  i	  det	  här	  också	  ’vad	  ska	  vi	  göra	  våra	  barn	  har	  

flyttat	  ut’.”	  (Maxence	  2013-‐11-‐27)	  	  	  

	  

8.3.4	  Hur	  upptäckte	  kunderna	  Picard?	  	  

Majoriteten	  av	  kunderna	  hade	  upptäckt	  Picard	  genom	  ryktesvägen.	  Antingen	  av	  en	  

kollega,	  vän,	  släkting	  eller	  till	  och	  med	  frisör.	  Många	  hade	  även	  upptäckt	  butiken	  bara	  

genom	  att	  gå	  förbi	  den.	  	  Flera	  personer	  kände	  till	  Picard	  tidigare	  från	  Frankrike.	  	  

Det	  var	  tyvärr	  väldigt	  få	  som	  upptäckte	  Picard	  genom	  Facebook.	  Endast	  4	  %	  av	  de	  

intervjuade.	  Däremot	  berättade	  en	  av	  de	  intervjuade	  hur	  hennes	  dotter	  hade	  upptäckt	  
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Picard	  genom	  Facebook	  och	  rekommenderat	  det	  till	  henne.	  Och	  15	  %	  av	  kunderna	  hade	  

nåtts	  av	  någon	  del	  av	  marknadskommunikationen.	  	  

	  

9.	  Slutsatser	  och	  diskussion	  

I	  detta	  avsnitt	  ska	  jag	  summera	  vad	  min	  studie	  har	  kommit	  fram	  till.	  Jag	  ska	  diskutera	  

mitt	  resultat	  och	  återkoppla	  det	  till	  tidigare	  teorier.	  Jag	  kommer	  att	  diskutera	  vad	  jag	  

hade	  kunnat	  göra	  annorlunda.	  Jag	  ska	  även	  försöka	  sätta	  min	  studie	  i	  ett	  större	  

sammanhang.	  Avsnittet	  är	  uppdelat	  i	  tre	  delar.	  De	  två	  första	  återkopplar	  till	  mina	  

frågeställningar	  och	  behandlar	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  

marknadskommunikation	  samt	  Kunder	  och	  målgrupp.	  Den	  tredje	  och	  sista	  delen	  är	  en	  

sammanfattning	  och	  avrundning	  av	  uppsatsen.	  

	  

9.1	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation	  	  

Syftet	  med	  min	  studie	  var	  att	  granska	  huruvida	  Facebook	  är	  en	  effektiv	  plattform	  för	  

marknadskommunikation.	  Jag	  ville	  se	  hur	  man	  använder	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  

marknadskommunikation,	  om	  det	  ger	  önskat	  resultat	  och	  om	  man	  verkligen	  når	  sina	  

målgrupper	  på	  Facebook.	  Detta	  baserade	  jag	  på	  Gummessons	  teorier	  från	  2002	  om	  hur	  

det	  då	  fanns	  en	  bild	  av	  att	  alla	  företag	  behövde	  ha	  en	  hemsida	  och	  att	  om	  man	  inte	  hade	  

det	  var	  man	  helt	  enkelt	  inte	  med	  på	  marknaden.	  Jag	  ansåg	  att	  samma	  bild	  finns	  idag	  om	  

Facebook.	  För	  att	  få	  svar	  på	  mina	  frågor	  och	  teori	  intervjuade	  jag	  två	  personer	  som	  

arbetar	  med	  företaget	  Picards	  marknadskommunikation	  som	  främst	  är	  digital.	  	  

Dessa	  informanter	  pratade	  väldigt	  gott	  om	  Facebook	  och	  betonade	  hur	  Facebook	  är	  

kostnadseffektivt	  samt	  hur	  man	  kan	  nå	  många	  människor	  väldigt	  snabbt.	  De	  

konstaterade	  att	  Facebook	  är	  den	  digitala	  plattform	  med	  störst	  räckvidd	  och	  som	  är	  

mest	  effektiv	  idag.	  Man	  kan	  enkelt	  rikta	  sin	  reklam	  och	  ändra	  den	  om	  man	  ser	  att	  den	  

inte	  fungerar.	  Enligt	  Picard	  är	  Facebook	  en	  mycket	  effektiv	  plattform	  för	  

marknadskommunikation.	  Jag	  kan	  däremot	  inte	  svara	  för	  hur	  detta	  gäller	  andra	  företag.	  
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De	  kvalitativa	  intervjuerna	  visar	  att	  de	  intervjuade	  tror	  på	  Facebook	  som	  en	  plattform	  

för	  marknadskommunikation	  så	  länge	  man	  sköter	  den	  rätt.	  Det	  innebär	  att	  en	  dåligt	  

skött	  Facebook-‐sida	  där	  man	  inte	  har	  en	  dialog	  med	  fansen	  och	  kanske	  bara	  ”brötar”	  ut	  

ogenomtänkt	  reklam,	  faktiskt	  kan	  skada	  ett	  företag	  mer	  än	  att	  gynna	  det.	  Använder	  man	  

Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation	  bör	  man	  alltså	  inte	  sköta	  det	  

med	  vänsterhanden	  och	  bara	  starta	  upp	  sidan	  och	  sedan	  låta	  det	  vara	  utan	  man	  måste	  

arbeta	  med	  sidan	  dagligen.	  	  

	  

Detta	  visar	  att	  min	  teori,	  men	  även	  tidigare	  teorier	  är	  relevanta	  och	  går	  att	  sätta	  in	  i	  

studier	  om	  Facebook	  idag.	  	  Precis	  som	  Gummesson	  skriver	  så	  kan	  man	  inte	  bara	  ta	  sina	  

existerande	  riktlinjer	  och	  applicera	  dem	  på	  en	  hemsida,	  eller	  Facebook-‐sida,	  utan	  man	  

behöver	  en	  strategi	  och	  organisation(Gummesson	  2002:130).	  Yaxley	  konstaterade	  att	  

digital	  PR	  i	  botten	  ändå	  handlar	  om	  att	  engagera	  folk	  och	  skapa	  värdefulla	  relationer	  för	  

att	  skapa	  ett	  gott	  rykte	  (2012:431).	  Och	  Tejning	  och	  Johanssons	  studie	  visade	  på	  att	  det	  

är	  viktigt	  med	  bra	  resurser	  och	  att	  det	  behövs	  personal	  och	  tid	  så	  att	  man	  kan	  skapa	  en	  

god	  relation	  till	  kunden(2010:ii).	  Precis	  som	  Philips	  &	  Young	  (2009:179)	  också	  

konstaterar,	  man	  förutom	  en	  strategi,	  god	  planering	  och	  förståelse	  för	  vad	  som	  sker	  

behöver	  ett	  kännande,	  engagemang	  och	  gensvar.	  Något	  som	  Picard	  absolut	  arbetar	  med	  

på	  Facebook	  och	  som	  även	  det	  kan	  kopplas	  till	  det	  återkommande	  att	  man	  måste	  sköta	  

om	  sin	  Facebook-‐sida	  och	  kommunicera	  med	  fansen.	  Äldre	  teorier	  är	  alltså	  aktuella	  än	  

idag.	  	  

	  

Min	  studie	  visar	  även	  på	  att	  Facebook	  bör	  användas	  som	  ett	  av	  flera	  ben	  att	  stå	  på,	  eller	  

som	  Manne	  kallar	  det:	  en	  del	  i	  ekosystemet.	  Under	  en	  tidigare	  delkurs	  denna	  termin	  

intervjuade	  jag	  en	  tjej	  som	  arbetar	  på	  en	  streaming-‐tjänst	  och	  ansvarar	  bland	  annat	  för	  

deras	  Facebook-‐sida.	  Även	  hon	  tror	  starkt	  på	  att	  Facebook	  bara	  är	  ett	  av	  flera	  ben.	  Jag	  

tror	  därför	  att	  just	  denna	  teori	  gäller	  för	  fler	  företag	  än	  bara	  Picard.	  	  
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Vidare	  intervjuade	  jag	  tyvärr	  ingen	  från	  något	  annat	  företag.	  Därför	  kan	  jag	  i	  denna	  

studie	  inte	  säga	  att	  hela	  mitt	  reslutat	  gäller	  för	  någon	  annan	  än	  Picard.	  Men	  eftersom	  att	  

mitt	  resultat	  stämmer	  överrens	  med	  Tejning	  och	  Johanssons	  tidigare	  studie	  där	  de	  

intervjuade	  flera	  olika	  företag	  anser	  jag	  att	  min	  studie	  visar	  på	  hur	  läget	  ser	  ut	  idag	  då	  

deras	  studie	  genomfördes	  2010	  och	  min	  studie,	  som	  visar	  på	  samma	  resultat	  är	  

genomförd	  år	  2013.	  Jag	  vågar	  därför	  påstå	  att	  delar	  av	  min	  studie	  är	  applicerbar	  på	  

andra	  företag	  än	  Picard.	  	  

	  

9.2	  Kunder	  och	  målgrupp	  

Picards	  målgrupp	  är	  kosmopoliter.	  Det	  vill	  säga	  unga,	  höginkomsttagande	  

innerstadsmänniskor	  som	  gärna	  ligger	  steget	  före.	  Digitalt	  når	  Picard	  sin	  målgrupp.	  

Statistik	  från	  Facebook	  visar	  att	  22	  %	  av	  fansen	  är	  mellan	  25	  och	  34	  år	  gamla.	  Statistiken	  

visar	  däremot	  ingenting	  om	  deras	  livsstil	  eller	  inkomst	  och	  därmed	  inte	  någonting	  om	  

huruvida	  dessa	  personer	  är	  kosmopoliter.	  Statistiken	  från	  Facebook	  visar	  även	  på	  att	  

Facebook	  når	  Picard	  mer	  personer	  som	  är	  äldre	  än	  målgruppen	  och	  de	  som	  gillar	  

Picards	  Facebook-‐sida	  är	  flest	  kvinnor.	  	  

	  

De	  som	  handlar	  i	  butikerna,	  alltså	  kunderna,	  är	  äldre	  än	  målgruppen	  men	  

könsfördelningen	  är	  desamma	  som	  de	  som	  gillar	  Facebook-‐sidan.	  Åldersskillnaden	  

känner	  Picard	  till.	  Egentligen	  var	  det	  lite	  från	  detta	  som	  idén	  till	  min	  uppsats	  föddes.	  Jag	  

arbetade	  på	  Picard	  och	  kände	  till	  att	  man	  marknadsförde	  sig	  mycket	  digitalt	  och	  mycket	  

med	  hjälp	  av	  Facebook.	  Samtidigt	  såg	  jag	  att	  många	  som	  handlade	  i	  butiken	  var	  äldre	  

personer	  som	  förmodligen	  inte	  var	  medlemmar	  på	  Facebook.	  Efter	  att	  ha	  läst	  litteratur	  

och	  tidigare	  uppsatser	  men	  även	  när	  jag	  genomförde	  min	  studie	  så	  föddes	  en	  ny	  idé.	  	  

De	  kvalitativa	  intervjuerna	  visar	  att	  man	  når	  sin	  målgrupp	  digitalt.	  Manne	  berättade	  

även	  att	  man	  medvetet	  har	  siktat	  på	  kosmopoliter	  då	  de	  sätter	  trenderna.	  De	  påverkar	  i	  

sin	  tur	  de	  som	  kommer	  att	  bli	  målgruppen,	  majoriteten.	  Men	  de	  kvantitativa	  

intervjuerna	  visar	  att	  de	  som	  handlar	  i	  butiken	  inte	  riktigt	  är	  de	  här	  unga	  

kosmopoliterna	  (sen	  känner	  jag	  dock	  inte	  till	  huruvida	  de	  intervjuade	  är	  
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höginkomsttagare	  eller	  inte,	  det	  är	  trots	  allt	  fullt	  möjligt	  att	  jag	  har	  intervjuat	  äldre	  

kosmopoliter)	  utan	  äldre	  människor	  kring	  50-‐snåret.	  Men	  den	  kvantitativa	  studien	  

visade	  även	  att	  en	  majoritet	  av	  de	  intervjuade	  kände	  till	  Picard	  genom	  ryktesvägen.	  Och	  

så	  bekräftades	  delvis	  min	  teori	  om	  Picards	  kunder.	  Jag	  tror	  att	  Picard	  genom	  digitala	  

medier	  har	  nått	  sin	  målgrupp,	  de	  unga	  kosmopoliterna.	  De	  har	  i	  sin	  tur	  spridit	  ordet	  

vidare.	  En	  av	  de	  intervjuade	  berättade	  att	  hennes	  dotter	  hade	  sett	  Picard	  på	  Facebook	  

och	  berättat	  om	  det	  för	  sin	  mamma.	  Och	  jag	  anade	  likande	  historier	  från	  andra	  som	  jag	  

intervjuade.	  Detta	  är	  kanske	  något	  som	  man,	  när	  man	  planerar	  för	  målgrupper	  och	  

marknadskommunikation,	  planerar	  på	  längre	  sikt	  men	  detta	  verkar	  ha	  skett	  redan	  

under	  Picards	  första	  år.	  Och	  som	  Manne	  säger	  är	  detta	  ett	  klassiskt	  

marknadsföringsknep.	  Det	  är	  ju	  även	  känt	  som	  word	  of	  mouth	  eller	  tvåstegshypotesen.	  	  

	  

Men	  trots	  detta	  fina	  resultat	  ska	  man	  inte	  blunda	  på	  att	  Picards	  målgrupp	  är	  mycket	  

annorlunda	  från	  de	  kunder	  som	  befinner	  sig	  i	  butiken	  men	  även	  de	  som	  gillar	  sidan	  på	  

Facebook.	  Vid	  besöket	  i	  butiken	  på	  Karlavägen	  i	  Stockholm	  var	  det	  väldigt	  många	  damer	  

i	  butiken	  i	  70-‐80	  års	  ålder.	  Jag	  tror	  inte	  att	  de	  klassas	  som	  kosmopoliter	  eller	  

trendsättare.	  De	  må	  vara	  köpglada,	  men	  hur	  köpglada?	  Många	  äldre	  är	  inte	  de	  

höginkomsttagare	  som	  Picard	  önskar	  som	  kunder.	  Varför	  blev	  de	  äldre	  en	  stor	  del	  av	  

kunderna	  kan	  man	  undra.	  Är	  det	  något	  Picard	  ville?	  Eller	  är	  alla	  kunder	  bra	  kunder?	  

Picard	  bör	  ha	  de	  äldre	  i	  åtanke	  när	  de	  arbetar	  med	  sin	  marknadskommunikation.	  Vill	  de	  

nå	  dessa	  kunder?	  Och	  hur	  ska	  de	  då	  gå	  till	  väga?	  Man	  måste,	  återigen,	  komma	  ihåg	  att	  

alla	  tyvärr	  inte	  har	  tillgång	  till	  internet	  och	  digitala	  media.	  	  

	  

9.3	  Sammanfattningsvis…	   	  

Facebook	  är	  alltså	  ett	  av	  flera	  ben	  för	  marknadskommunikation.	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  

viktigt	  att	  man	  sköter	  det	  ordentligt	  och	  har	  i	  åtanke	  att	  man	  kanske	  främst	  når	  

trendsättarna	  där	  och	  att	  man	  inte	  glömmer	  de	  faktiska	  kunderna	  som	  man	  inte	  alltid	  

kan	  nå	  digitalt.	  Om	  man	  gör	  det	  så	  kan	  Facebook	  bli	  en	  mycket	  effektiv	  plattform	  för	  

marknadskommunikation.	  Om	  man	  däremot	  inte	  har	  tid	  att	  sköta	  det	  ordentligt	  kanske	  
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det	  räcker	  med	  att	  ha	  en	  vanlig	  hemsida.	  Mina	  resultat	  förhåller	  sig	  alltså	  positivt	  till	  

tidigare	  forskning	  och	  teorier	  som	  visar	  sig	  vara	  relevanta	  även	  idag.	  

Jag	  har	  flertalet	  gånger	  nämnt	  avsaknaden	  av	  informanter	  från	  andra	  företag	  än	  Picard.	  

Det	  hade	  varit	  av	  stort	  intresse	  att	  intervjua	  flera	  företag.	  Både	  större	  och	  mindre.	  Jag	  

kontaktade	  ett	  mindre	  företag	  som	  har	  lyckats	  väldigt	  bra	  med	  

marknadskommunikation	  på	  Facebook	  men	  de	  hade	  tyvärr	  inte	  tid	  för	  någon	  intervju.	  

Jag	  var	  även	  i	  kontakt	  med	  en	  vän	  som	  kände	  en	  person	  som	  arbetar	  med	  H&Ms	  sociala	  

strategier.	  Tyvärr	  rann	  även	  det	  ut	  i	  sanden	  då	  personen	  i	  fråga	  aldrig	  hörde	  av	  sig.	  

Därför	  tror	  jag	  att	  det	  vore	  mycket	  intressant	  att	  studera	  detta	  vidare.	  Gäller	  det	  här	  fler	  

företag?	  Eller	  kanske	  nischa	  sig	  mot	  en	  speciell	  bransch	  så	  som	  bilföretag	  och	  de	  hur	  de	  

använder	  Facebook.	  Eller	  varför	  inte	  alla	  dejting-‐företag	  som	  gör	  mycket	  reklam	  på	  

Facebook?	  	  

	  

Jag	  har	  heller	  inte	  gjort	  någon	  som	  helst	  granskning,	  observation	  eller	  analys	  av	  

materialet	  som	  Picard	  lägger	  upp	  på	  Facebook.	  Detta	  då	  jag	  inte	  anser	  att	  det	  är	  relevant	  

för	  mina	  frågeställningar.	  Men	  det	  är	  inte	  omöjligt	  att	  detta	  har	  en	  stor	  påverkan	  för	  hur	  

man	  lyckas	  och	  inte	  lyckas	  med	  marknadskommunikation	  på	  Facebook.	  Informanterna	  

pratade	  ju	  båda	  om	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  hitta	  rätt	  tonalitet	  och	  innehåll.	  De	  som	  arbetar	  

med	  Picards	  Facebook-‐sida	  gör	  förvisso	  egna	  analyser	  dagligen	  då	  de	  ser	  vad	  fansen	  

uppskattar	  och	  inte	  uppskattar.	  Möjlig	  vidare	  forskning	  skulle	  därför	  kunna	  vara	  vad	  

som	  publiceras	  på	  Facebook,	  vad	  folk	  gillar	  och	  kommenterar	  på.	  Hur	  bör	  man	  

kommunicera	  på	  Facebook?	  	  

	  

Man	  kan	  även	  granska	  hur	  olika	  företags	  Facebook-‐sidor	  är	  olika	  i	  olika	  länder.	  Denna	  

studie	  har	  som	  bekant	  inget	  att	  göra	  med	  den	  franska	  Picard-‐sidan	  då	  den	  styrs	  och	  

fungerar	  annorlunda	  än	  den	  svenska.	  Varför	  är	  det	  så?	  Skulle	  det	  kanske	  kunna	  vara	  av	  

intresse	  att	  ha	  gemensam	  styrning	  av	  sidorna?	  	  
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10.	  Eventuella	  åtgärdsförslag	  	  

Nedan	  redogör	  jag	  kort	  för	  ett	  eventuellt	  åtgärdsförslag.	  	  

	  

Som	  tidigare	  stycken	  har	  konstaterat	  är	  Facebook	  en	  effektiv	  plattform	  för	  

marknadskommunikation	  om	  man	  sköter	  det	  ordentligt	  och	  har	  det	  som	  ett	  av	  flera	  ben.	  

Picard	  når	  inte	  alla	  sina	  kunder	  på	  Facebook	  men	  de	  är	  trots	  allt	  medvetna	  om	  detta.	  Ett	  

åtgärdsförslag	  skulle	  därför	  vara	  att	  inte	  bara	  arbeta	  digitalt.	  Denna	  åtgärd	  har	  faktiskt	  

redan	  trätt	  i	  kraft	  då	  Sara	  idag	  annonserar	  då	  och	  då	  i	  tryckt	  lokal	  press	  och	  har	  en	  

önskan	  om	  att	  kunna	  annonsera	  i	  nationell	  press	  längre	  fram.	  	  

Även	  detta	  är	  något	  man	  skulle	  kunna	  bedriva	  vidare	  forskning	  om.	  	  
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12.	  Bilagor	  

12.1	  Intervjuguide	  Sara	  

Varför:	  Syftet	  är	  att	  få	  reda	  på	  hur	  Picard	  tänkte	  när	  de	  lanserade	  sig	  främst	  med	  hjälp	  av	  

Facebook.	  Jag	  vill	  veta	  vad	  de	  anser	  vara	  bra	  med	  Facebook,	  om	  Facebook	  har	  uppnått	  önskat	  

resultat,	  vad	  Picard	  har	  för	  målgrupp	  och	  om	  detta	  stämmer	  överrens	  med	  deras	  kunder.	  	  

Vad:	  Jag	  ska	  genomföra	  en	  kvalitativ	  semistrukturerad	  intervju	  med	  Sara	  som	  arbetar	  på	  Picard	  

och	  ansvarar	  för	  marknadsföringen.	  Jag	  hoppas	  att	  hon	  kan	  svara	  på	  många	  av	  mina	  frågor.	  	  

Hur:	  Intervjun	  kommer	  vara	  kvalitativ	  och	  semistrukturerad.	  Jag	  kommer	  att	  tematisera	  

intervjun	  i	  sex	  olika	  delar.	  Intervjun	  kommer	  att	  spelas	  in	  och	  senare	  transkriberas.	  Jag	  ska	  

tänka	  lite	  extra	  noga	  på	  våra	  roller	  då	  vi	  arbetar	  på	  samma	  företag	  och	  hon	  är	  högre	  ställd	  än	  

mig.	  	  

	  

Frågeställningar:	  	  

(huvudfråga)Hur	  effektivt	  är	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadsföring?	  	  

-‐	  Hur	  använder	  Picard	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadsföring	  från	  lansering	  till	  idag?	  	  

-‐	  Vad	  har	  Picard	  för	  målgrupp	  och	  stämmer	  detta	  med	  deras	  faktiska	  kunder?	  	  

-‐	  Hur	  upptäckte	  kunderna	  Picard?	  	  

	  

Del	  1.	  Om	  personen	  (uppvärmande	  frågor)	  

Vad	  heter	  du?	  

Hur	  gammal	  är	  du?	  	  

Var	  jobbar	  du?	  

	  

Del	  2.	  Om	  yrkesrollen	  (lite	  uppvärmande	  frågor	  som	  ska	  svara	  på	  vad	  sara	  gör	  och	  vad	  picard	  är)	  

Vad	  är	  din	  yrkestitel?	  	  

Vad	  är	  din	  yrkesroll?	  	  

Berätta	  om	  Picard!	  Vad	  är	  Picard?	  
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Del	  3	  Om	  målgrupper	  och	  de	  man	  egentligen	  når	  (ska	  svara	  på	  vad	  picard	  har	  för	  målgrupp	  och	  

huruvida	  det	  stämmer	  överrens	  med	  deras	  kunder)	  

Vad	  har	  ditt	  Picard	  för	  målgrupp?	  	  

Har	  ni	  riktlinjer	  eller	  liknande	  för	  att	  kommunicera	  till	  målgruppen?	  	  

Tror	  du	  att	  Picard	  når	  denna	  målgrupp?	  	  

Hur	  tror	  du	  att	  ni	  når	  målgruppen?	  

Stämmer	  eran	  målgrupp	  överrens	  med	  era	  kunder?	  	  

	  

Del	  4	  Picard	  Reklam	  (ska	  svara	  på	  Hur	  picards	  externa	  kommunikation	  har	  sett	  ut	  från	  lansering	  

till	  idag)	  

Hur	  lanserade	  sig	  Picard	  i	  Sverige?	  Med	  hjälp	  av	  vilka	  medier?	  (varför?)	  

Hur	  arbetar	  ni	  med	  reklam	  idag?	  (varför?)	  	  

Hur	  planerar	  ni	  att	  arbeta	  i	  framtiden?	  (varför?)	  	  

Hur	  arbetar	  ni	  för	  att	  få	  nya	  kunder?	  

Hur	  arbetar	  ni	  med	  att	  behålla	  existerande	  kunder?	  	  

Varför	  har	  ni	  valt	  att	  arbeta	  med	  Facebook?	  	  

	  

Del	  5	  Facebook	  (ska	  svara	  på	  varför	  de	  anser	  att	  Facebook	  är	  så	  bra	  och	  om/hur	  de	  använder	  fb	  

för	  att	  nå	  sin	  målgrupp.)	  

Hur	  viktigt	  tror	  du	  att	  Facebook	  är	  för	  ett	  företag?	  (Varför?	  )	  

Vad	  är	  huvudfunktionen	  för	  Picards	  Facebook-‐sida?	  	  

Tror	  du	  att	  det	  kan	  finnas	  nackdelar	  med	  att	  ha	  en	  Facebook-‐sida?	  	  

Vad	  tror	  du	  om	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadsföring?	  Bra/dåligt	  varför?	  	  

Vad	  tror	  du	  att	  Facebook	  ger	  för	  kunder?	  

Vad	  har	  ni	  gjort	  för	  att	  försöka	  nå	  eran	  målgrupp	  på	  Facebook?	  	  

Når	  ni	  eran	  målgrupp	  på	  Facebook?	  	  

	  

Del	  6	  (avslutande)	  Personligt	  (avslutande	  frågor	  som	  mest	  är	  till	  för	  att	  runda	  av	  och	  kanske	  

sätta	  saker	  i	  lite	  perspektiv)	  

Vad	  tror	  du	  personligen	  att	  man	  når	  för	  personer	  genom	  reklam	  på	  Facebook?	  	  

Vad	  anser	  du	  om	  reklam	  via	  sociala	  medier?	  	  

Vad	  anser	  du	  om	  reklam	  på	  Facebook?	  	  
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Hur	  använder	  du	  sociala	  medier?	  Mycket/lite?	  	  

Har	  din	  syn	  på	  sociala	  medier	  ändrats	  sen	  du	  fick	  ditt	  jobb?	  	  

Har	  du	  något	  mer	  att	  tillägga?	  	  

Hur	  har	  du	  upplevt	  intervjun?	  	  

Övriga	  frågor?	  	  
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12.2	  Intervjuguide	  Manne	  	  

	  
Varför:	  Syftet	  är	  att	  få	  reda	  på	  hur	  Picard	  tänkte	  när	  de	  lanserade	  sig	  främst	  med	  hjälp	  av	  

Facebook.	  Jag	  vill	  veta	  vad	  de	  anser	  vara	  bra	  med	  Facebook,	  om	  Facebook	  har	  uppnått	  önskat	  

resultat,	  vad	  Picard	  har	  för	  målgrupp	  och	  om	  detta	  stämmer	  överrens	  med	  deras	  kunder.	  	  

Vad:	  Jag	  ska	  genomföra	  en	  kvalitativ	  semistrukturerad	  intervju	  med	  Manne	  som	  arbetar	  på	  TVC	  

som	  ansvarar	  bla	  för	  Picard	  i	  Sociala	  Medier.	  Jag	  hoppas	  att	  hans	  kunskap	  om	  

marknadskommunikation,	  sociala	  medier	  och	  främst	  Facebook	  kan	  svara	  på	  många	  av	  mina	  

frågor.	  	  

Hur:	  Intervjun	  kommer	  vara	  kvalitativ	  och	  semistrukturerad.	  Jag	  kommer	  att	  tematisera	  

intervjun	  i	  sex	  olika	  delar.	  Intervjun	  kommer	  att	  spelas	  in	  och	  senare	  transkriberas.	  	  

	  

Frågeställningar:	  	  

(huvudfråga)Hur	  effektivt	  är	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation?	  	  

-‐	  Hur	  använder	  Picard	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadskommunikation	  från	  lansering	  

till	  idag?	  	  

-‐	  Vad	  har	  Picard	  för	  målgrupp	  och	  stämmer	  detta	  med	  deras	  faktiska	  kunder?	  	  

-‐	  Hur	  upptäckte	  kunderna	  Picard?	  	  

	  

Del	  1.	  Om	  personen	  	  

Vad	  heter	  du?	  

Hur	  gammal	  är	  du?	  	  

Var	  jobbar	  du?	  

	  

Del	  2.	  Om	  yrkesrollen	  	  

Vad	  är	  din	  yrkestitel?	  	  

Vad	  är	  din	  yrkesroll?	  	  

Vad	  är	  din	  relation	  till	  Picard?	  

Berätta	  om	  Picard!	  Vad	  är	  Picard?	  

	  

Del	  3	  Om	  målgrupper	  och	  de	  man	  egentligen	  når	  	  
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Vad	  har	  Picard	  för	  målgrupp?	  	  

Har	  ni	  riktlinjer	  eller	  liknande	  för	  att	  kommunicera	  till	  målgruppen?	  	  

Tror	  du	  att	  Picard	  når	  denna	  målgrupp?	  	  

Hur	  tror	  du	  att	  ni	  når	  målgruppen?	  

	  

Del	  4	  Picard	  Reklam	  	  

Hur	  arbetar	  ni	  med	  Picards	  reklam	  idag?	  (varför?)	  	  

Hur	  planerar	  ni	  att	  arbeta	  i	  framtiden?	  (varför?)	  	  

Hur	  arbetar	  ni	  för	  att	  få	  nya	  kunder?	  

Hur	  arbetar	  ni	  med	  att	  behålla	  existerande	  kunder?	  	  

Varför	  har	  ni	  valt	  att	  arbeta	  med	  Facebook?	  	  

	  

Del	  5	  Facebook	  	  

Hur	  viktigt	  tror	  du	  att	  Facebook	  är	  för	  ett	  företag?	  (Varför?	  )	  

Vad	  är	  huvudfunktionen	  för	  Picards	  Facebook-‐sida?	  	  

Tror	  du	  att	  det	  kan	  finnas	  nackdelar	  med	  att	  ha	  en	  Facebook-‐sida?	  	  

Vad	  tror	  du	  om	  Facebook	  som	  en	  plattform	  för	  marknadsföring?	  Bra/dåligt	  varför?	  	  

Vad	  tror	  du	  att	  Facebook	  ger	  för	  kunder?	  

Vad	  har	  ni	  gjort	  för	  att	  försöka	  nå	  Picards	  målgrupp	  på	  Facebook?	  	  

Når	  ni	  Picards	  målgrupp	  på	  Facebook?	  	  

	  

Del	  6	  Personligt	  	  

Vad	  tror	  du	  personligen	  att	  man	  når	  för	  personer	  genom	  reklam	  på	  Facebook?	  	  

Vad	  anser	  du,	  personligen,	  om	  reklam	  via	  sociala	  medier?	  	  

Vad	  anser	  du	  om	  reklam	  på	  Facebook?	  	  

Hur	  använder	  du	  sociala	  medier?	  Mycket/lite?	  	  

Har	  din	  syn	  på	  sociala	  medier	  ändrats	  sen	  du	  började	  arbeta	  med	  det?	  	  

Har	  du	  något	  mer	  att	  tillägga?	  	  

Hur	  har	  du	  upplevt	  intervjun?	  	  

Övriga	  frågor?	  	  
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12.3	  Intervjuguide	  Kvantitativ	  intervju	  

	  

-‐	  Hur	  upptäckte	  du	  Picard?	  	  

-‐	  Var	  bor	  du?	  

-‐	  Hur	  gammal	  är	  du?	  	  

(kön)	  

	  


