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SAMMANFATTNING 
De sociala nätverken på Internet blir allt fler och får allt fler användare, något som i sin tur även 
påverkar marknadsföringen på Internet. Genom att marknadsföringen tar allt större plats på de sociala 
nätverken, anar vi att det kan störa relationers sociala ordning. Därför undersöker vi i den här 
uppsatsen vilken roll marknadsföring har, och kan få, inom sociala nätverk på Internet, och vilken 
konsekvens det kan få för sociala relationer. 
 
Genom kvalitativa intervjuer med representanter från PR-byråer och användare av sociala forum på 
Internet, tog vi del av de förekommande strategierna och användarnas uppfattning av dessa. I 
intervjumaterialet hittade vi intressanta motsägelser, och det är det som uppsatsen är byggd på.  
 
Som verktyg för att reda ut intervjumaterialet har vi tittat närmre på vad nätverk egentligen är och vad 
det har för betydelse för både relationer och marknadsföring, eftersom det är lite av ett nyckelord båda 
parter. Gemensamt är bland annat att olika roller är något som vi människor klär i oss varje dag, hela 
tiden, för att fungera i relationer. Och företagens kundrelationer är a och o för att lyckas bevara 
kunderna och skapa förtroende sinsemellan. I kapitlet om just kundrelationer får vi veta att det primära 
för företagen gällande Internetmarknadsföring är att hitta målgruppen och lära sig deras språk, annars 
kan de lätt bli genomskådade. PR-byråerna betonar öppenhet och ärlighet, lika så användarna. 
Skillnaden är däremot att de har olika definitioner på vad det egentligen innebär. Från byråernas sida 
menar man att öppenhet i det första steget är det viktigaste och att då mun-till-mun-metoden tar fart är 
det inte längre i deras händer. Denna mun-till-mun-metod blir en ”ringar på vattnet”-effekt och 
budskapet får sig en rejäl skjuts. Användarna å andra sidan vill ha öppenhet och ärlighet genom att få 
möjlighet att välja vilket reklambudskap de tar till sig. Att tipset från vännen är en del av en 
genomarbetad marknadsföring har de ingen aning om.  
 
Att användarna inte har riktigt koll på hur det hela funkar är något som vi ser som ett etiskt problem. 
Främst för att vänskapens regler ändras, och att människans sociala liv blir en del av 
marknadsföringen. Något som kanske kan förhindras – genom medvetenhet.  
 
ABSTRACT 
The social network services (SNS) on the Internet are becoming more common, and are starting to 
have a higher range of users, which is affecting Internet marketing. We (the authors) have a feeling 
that a growing online marketing within social networks could interrupt the order of social standards. 
That is why we in this paper have tried to figure out what position marketing has – and might have – 
within SNS, and what impact it will have on social relations.  
 
During qualitative interviews along with both representatives of public relation offices as well as with 
SNS users, we became aware of the occurring strategies of online marketing, and the users 
understanding of it. In the information from the interviews, we found some interesting contradictions on 
which this paper underlies. As a tool to try to sort the information from the interviews out, we had a 
closer look on what networking really is, and its significance for both relations as well as marketing, 
since networking is a keyword for both PR offices and SNS users. We also needed to find out more 
about client relations since it to companies is very much important to manage to keep their clients and 
create a trust among themselves. They have to know how and where to find their target group and 
learn their language, otherwise they will easily be seen through. The PR offices stress sincerity and 
honesty, so do the users. The difference, however, is the definition of its meaning. The offices say that 
it is most important to be sincere in the first contact, and as soon as the word-of-mouth (WOM) takes 
form it is no longer in their hands. This WOM method creates a ripple effect which gives the main 
message a push. The users, on the other hand, want sincerity by being given the opportunity to 
choose what commercial message they would want to take part of. But they have no idea that the 
recommendation from the friend really is a well-laid marketing plan.    
 
The fact that the SNS users really don’t know how it all works is something we see as an ethical 
problem. Mostly because the rules of friendship is changing, and that the social life of the human 
being is becoming a part of marketing. Something that can be prevented – through awareness.   



  

INNEHÅLL 
 
SAMMANFATTANDE LÄSGUIDE 1 
KAPITEL 1 - inledning 3 
KAPITEL 2 – tillvägagångssätt 5 
KAPITEL 3 - marknadsföringshistoria 8 
KAPITEL 4 - nätverk 10 
KAPITEL 5 - kundrelationer 13 
KAPITEL 6 – marknadsförarens perspektiv 16 

DE OLIKA STEGEN 18 
KAPITEL 7 - användarnas syn på det hela 24 
KAPITEL 8 – vänskap och relationer 28 
KAPITEL 9 – så, vad innebär då allt det här? 32 
KAPITEL 10 – och sen då? 36 
REFERENSER 38 

LITTERATUR 38 
INTERNET 38 

BILAGA 1 39 
DISKUSSIONSPUNKTER, UTÖVARE 39 
DISKUSSIONSPUNKTER, ANVÄNDARE 39 



1  

SAMMANFATTANDE LÄSGUIDE 
Innan du kastar dig in i vår uppsats och våra tankar kring marknadsföring på Internet, vill vi 

ge dig en sammanfattande läsguide. Vi vill kortfattat gå igenom vad uppsatsen handlar om, 

och hur vi byggt upp den.  

 

KAPITEL 1 – indelning är, vilket titeln antyder, en ingång till ämnet där vi förklarar att vi vill 

undersöka området marknadsföring inom sociala nätverk på Internet eftersom vi ser det som 

en ny arena för marknadsföring, vilket vi finner intressant. Vi vill helt enkelt veta mer om vad 

det handlar om och vad det har för konsekvenser för användaren. 

 

KAPITEL 2 – tillvägagångssätt är en genomgång kring hur vi har arbetat med uppsatsen. Vi 

berättar bland annat om vår personliga bakgrund kring ämnet, samt hur intervjuerna gått till. 

Vi berättar också att vår tänkta läsare inte är akademiker, utan i huvudsak en van användare 

av sociala nätverk. Detta förklarar både vårt val av språk och form i uppsatsen.  

 

KAPITEL 3 – marknadsföringshistoria ger en liten tillbakablick på hur marknadsföringen sett 

ut, detta för att vi behöver en förståelse för vad som varit för att förstå nuet och kunna sia om 

framtiden. 

 

KAPITEL 4 – nätverk är en genomgång av teorier kring nätverk. Nätverk är nämligen väldigt 

centralt när det handlar om marknadsföring och samverkan människor emellan, så det är 

något vi behöver förstå oss på i vår uppsats. Alla människor ingår i nätverk av olika slag, och 

i varje nätverk, i alla olika grupper, spelar vi olika roller och pratar olika språk. 

 

KAPITEL 5 – kundrelationer är ett kapitel som går igenom teorier och tankar om företagens 

relationer till kunderna. Att ha en bra relation till sina kunder är nämligen a och o för att 

kunna sälja mycket och för att kunden ska återkomma. Även här talas det om vikten att tala 

rätt språk. 

 

KAPITEL 6 – marknadsförarens perspektiv, här presenterar vi vad två Sverigeledande pr-

byråer säger om marknadsföring inom sociala nätverk på Internet. Vi har i kapitel 2-5 fått en 

bra grund att stå på och valde att intervjua utövarna av den nya marknadsföringsmetoden, 

för att få koll på hur de tänker kring ämnet. De byråerna som är utvalda är det just för att de 

är de främsta byråerna i Sverige inom ämnet. De talar om att öppenheten och ärligheten är 

viktigast. Att vara transparent med var man kommer från, och varför, för att inte tappa 

förtroende hos kunden/mottagaren. Vi anar dock en paradox och ställer oss lite frågande till 

hur transparenta de egentligen är. 
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KAPITEL 7 – användarnas syn på det hela, är en sammanställning av intervjuer med 

användare av de sociala nätverken på Internet. Vi letade upp människor i olika nätverk på 

Internet för att få deras syn på området. Vi valde att ta kontakt med dem via nätverken för att 

vi ville nå vana användare, som har koll på saken. Många verkar störa sig på företag som 

”klampar in” och skriker ut sina budskap. Ärlighet varar längst menar de, men undrar hur 

mycket marknadsföring de egentligen orkar ta emot i de sociala forumen. Var sak har sin 

plats, menar de.  

 

KAPITEL 8 – relationer och vänskap, ger en teoretisk inblick i relationsbegreppet vänskap. 

Detta har vi med för att vi i kapitel 6 och 7 sett att marknadsföringen inom de sociala 

nätverken på Internet mest verkar handla om just vänskap och relationer. Vi gräver lite 

djupare i vad som egentligen definierar en vänskapsrelation och finner en sammanfattande 

mening i ”En frivillig icke hierarkisk relation i vilken vi känner välvilja mot varandra.”. Vi undrar 

hur välvillig och icke hierarkisk relationen mellan företagen och konsumenterna egentligen 

kan vara. 

 

KAPTITEL 9 – så, vad innebär då allt det här?, sammanfattar, analyserar och diskuterar 

kapitel 1-8. Vi har insett att allt inte är vitt eller svart, rätt eller fel – så enkelt är det inte. Dels 

har inte användarna riktig koll på vad som faktiskt är reklam eller inte, och därför är de inte 

heller medvetna om att de är en bricka i ett spel. En bricka där de, som kunder, fungerar som 

marknadsföringskanal - en av alla deras roller.  

 

KAPITEL 10 – och sen då? Vi diskuterar vad vi kommit att lära oss i och med uppsatsen – 

ställer de olika delarna och kapitlerna mot varandra och hittar paradoxer och gemensamma 

nämnare som ger oss starka slutsatser i vår undersökning.  
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KAPITEL 1 - inledning 
Många avtackar sig direktreklamen i brevlådan. Vissa säkerligen av miljömässiga skäl, 
och andra av den enkla anledningen att man helt enkelt inte vill ha reklamutskick. Ikea-
katalogen däremot, vill de flesta av oss gärna ha. Den informationen (reklamen) är vi 
mottagliga för, klart vi vill ha koll på deras nya sortiment! Hur mycket kan vi egentligen 
styra över vårt eget reklamintag? 
 
Du ska köpa ett par nya jeans. Din mamma nämner ett par jeans från Josefssons som ska 

ha otroligt bra kvalité och bästa kompisen skrattar och säger att där kan man ju inte köpa 

kläder. Arbetskamraten säger att JC har en kampanj med billiga märkesjeans medan din 

sambo säger att du måste bojkotta märkeskläder för att inte stötta modejättarna. Råd och 

tips får vi från alla håll. Nästan vad det än handlar om. Det är också vad reklamen gör på sätt 

och vis: föreslår och rekommenderar. 

 

Internet sägs av många vara det nya forumet till att nå de unga, som spenderar otaligt 

mycket tid i denna parallella värld. Banners, hemsidor, mailutskick - företagen har snabbt 

hittat ersättare för verkliga livets reklamskyltar, skyltfönster och direktreklam. Vilken reklam 

tar du till dig? Vi tror att du allt som oftast väljer jeansen som sambon eller bästa vännen 

rekommenderar. Mun-till-mun, eller ryktesmarknadsföringen, är större än man ibland tror. 

Insnöade på allt vad Internet handlar om, då vi författare är en del av den generation som 

lägger en stor del av vår tid på webben, ser vi nu detta växa även här. Vi håller kontakten 

med gamla vänner och bekanta genom sociala forum på nätet. Skapar grupper inom våra 

intressen där vi möter likasinnade och får ventilera våra åsikter om ditten och datten. SNS. 

Social Network Service är en benämning av dessa forum: mjukvarubyggda, sociala nätverk 

på Internet för grupper av människor som delar intressen. Enligt ”Google trends” är de 

största aktörerna på denna marknad 2007 MySpace, Facebook och Orkut. Namn som 

kanske för många inte säger något alls. Men för en enorm skara är en stor del av vardagen.  

 

Vi tror att SNS är en växande arena för marknadsföring. Att här, där du spenderar så mycket 

tid, få tips från likasinnade tror vi kan påverka dig enormt. Se upp, ett nytt konkurrenskraftigt 

forum på marknadsföringsarenan är på intågande!  

 

Varför ska vi se upp, kanske du tänker då? Jo, för att vi anar att när marknadsföring och 

reklam så tydligt tar plats på plattformar som är utformade för relationsbygge och umgänge, 

så kommer detta att störa den sociala ordningen och i förlängningen påverka den enskilda 

människan på ett eller annat sätt. 
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Vi vill i denna uppsats undersöka vilken roll marknadsföring har/kan få inom SNS. 

- På vilket sätt används SNS som en marknadsföringsplattform? 

- Vilka konsekvenser får det för sociala relationer? 
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KAPITEL 2 – tillvägagångssätt 
Hur kommer det sig att vi skriver om det här ämnet? Hur har vi gjort för att besvara våra 

frågor? Och var tusan har det akademiska språket tagit vägen? 

  

Vi, författare, har reflekterat över hur våra vanor det senaste året förändrats. Och då pratar vi 

om våra Internetvanor. Hur vi surfar. Det har skett ett tillägg till våra favoriter, ett tillägg som 

består av mängd sociala forum. Grejen att hålla koll på, och kommunicera med, sina vänner 

via dessa forum har för oss blivit ett måste på samma sätt som vi kollar vår e-mail. Som 

många andra har vi nu börjat uppmärksamma reklamens inträde i dessa forum. Smygande, 

sökande efter sin plats och funktion på den nya arenan testas olika metoder för 

marknadsföring i de sociala forumen. Så har i alla fall vi uppfattat situationen.  

 

Vi började diskutera vad som höll på att hända i och med den nya arenan för 

marknadsföring, vilka konsekvenser det skulle kunna ge och bestämde oss för att låta vår D- 

uppsats hjälpa oss att hitta någon slags svar. Det måste ju finnas fler användare som, liksom 

oss, reflekterat över detta – och om inte så bör de fundera över det. Tycker vi. Av den 

anledningen valde vi också tidigt i arbetet att inte skriva en akademisk magisteruppsats i den 

traditionella bemärkelsen. Vi har gjort en undersökning som vi hoppas kommer att gynna 

användare av sociala forum (med detta menar vi ickeakademikern) och då vill vi också skriva 

till just användare av sociala forum. Vår tänka läsare spenderar, precis som vi själva, en stor 

del av sin tid inom sociala forum på Internet. Läsaren kan vara någon som själv 

uppmärksammat och uppskattat, eller irriterat sig på den smygande reklamen. Men vi tycker 

att den än mer borde tilltala användaren av sociala forum som ännu inte reflekterat över 

marknadsföringens intågande. Vi har försökt att klara oss undan traditionella akademiska 

språk och upplägg, för att istället gynna ett enkelt läsande av vår undersökning. Om vi 

lyckats kan bara den enskilde läsaren avgöra.  

 

Den kunskapen vi vill komma åt är ingenting vi kan läsa oss till. Det hela handlar om samspel 

i forumen – mellan användare, marknadsförare och företag. Vi tycker att det bästa sättet att 

ta reda på hur det samspel fungerar, är att faktiskt fråga de iblandade. Vi därför har valt att 

bygga vår undersökning på fem stycken kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju bygger på 

en riktad öppen intervjusituation, vilket innebär att den man intervjuar beskriver sin bild av 

verkligheten.1 Genom en riktad öppen intervju är det möjligt att fånga personers uppfattning 

och upplevelser av för denne betydelsefulla kvaliteter, därav namnet.2 Motsatsen, kvanitativ 

intervju som sker i så kallade strukturerade intersvjusituationer, utgår från fasta 

                                                 
1 Annika Lantz Intervjumetodik (2006), Studentlitteratur, Lund. s, 18. 
2 Ibid. s. 19 
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svarsalternativ och kan besvara frågor som bland annat hur mycket.3 Valet för oss var enkelt. 

Vi ville inte ha reda på statistik. Vi ville försöka förstå situationen och vad den innebär för 

användaren av forumet. Intervjuerna har funkat mer som samtal. Samtalen har, enligt den 

riktade öppna intervjumetoden4, skett med utgångspunkt från några vida frågor beslysta med 

frågeområden. Vi följde upp inom områdena  och fortsatte diskutera inom de områden vi 

ansåg vara meningsfulla för intervjuresultatet. 

 

Vi har alltså sammanlagt träffat, och pratat med, fem olika personer – varav alla i uppsatsen 

fått fiktiva namn, även företagsnamnen då vi anser att det inte är schysst att skylta med vilka 

företag som har vilka metoder, det är inte heller relevant för uppsatsen.  

 

Två av intervjuerna är gjorda med utövare av marknadsföring i forumen för att få även deras 

perspektiv på fenomenet. Utövarna hittade vi i representanter från två av Sveriges ledande 

PR-byråer inom området. Vi valde att vända oss till två av de ledande för att de har mest 

erfarenhet av området och jobbar mycket på att ligga i framkant och utveckla nya metoder. 

De är de byråer som i Sverige genomfört flest kampanjer inom SNS. Därav har de mycket 

strategier och tankar kring den här typen av marknadsföring och delar gärna med sig och 

diskuterar ämnet då detta ger mycket även för de själv. Vi träffade representanterna var och 

en för sig, i konferensrum i respektive kontorslokaler. Varför vi valde att träffa dem en och en 

var för att vi ville ha en bredare syn på det hela, och höra om deras konkreta metoder. Hade 

vi träffat dem båda tillsammans hade de inte lika öppet berättat om sina strategier och 

tillvägagångssätt då de ju är varandras största konkurrenter. Intervjun med byrån Alfa varade 

i drygt en timme och var mer som en prestenation av företaget och deras tankar kring ämnet, 

där vi hade möjligheten till följdfrågor där vi kände han var inne på ett intressant spår. 

Intervjun med byrån Beta PR var kortare, ca 30-45 min, men var mer koncentrerad kring 

enbart ämnet och hennes/deras konkreta tänkande kring den nya 

marknadsföringsplattformen.  

 

Tre av intervjupersonerna var användare av sociala forum, som vi har hittat genom att själva 

befinna oss i forumen för att se vilka som varit mest aktiva på exempelvis diskussionstrådar. 

Att vi ville prata med aktiva användare, snarare än sporadiska användare beror på att vi det 

är hos dem vi tror att vi kan få de bästa synpunkterna, då de lever och andas forumen 

dagligen. De blir också mer ”utsatta” för olika typer av marknadsföring på dessa forum, än de 

som inte är så aktiva, av den enkla orsakern att de spenderar mer tid där. Vi har kontaktat 

dem via forumen, för att styrka deras användande, och sedan träffat dem för en 

                                                 
3 Lantz, s. 19  
4 Ibid. s. 21 
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gruppintervju. Vi samlades över en fika ett par timmar och samtalade kring ämnet. Med oss 

hade vi de vida frågor som vi ville att samtalet skulle kretsa kring, bland annat hur deras 

användande av forumen ser ut, vilken typ av reklam de sett i forumen och hur de ställer sig 

till den. De bollade mycket mellan varandra och jämförde erfarenheter och tankar, vilket gav 

ett mervärde till att vi valde att träffa dem alla tre samtidigt. Samtalet kring 

intervjupersonernas olka upplevelser, ledde dem i slutändan fram till intressanta synpunkter 

och slutsatser. Att träffa dem i grupp, till skillnad mot för att träffa dem en och en som vi 

gjorde med PR-byråerna, visade sig vara lyckat. Vi tvivlar inte att vi skulle få svar på de 

frågor vi hade om vi träffat dem en och en, däremot kunde vi ha missat spännande samtal 

som kom till vid gruppintervjusituationen.  

 

Alla intervjuer gjordes med syftet att vi ville få en bredare inblick i området. Vi ville ta del av 

företagens strategier, och användarnas uppfattning av dessa. I intervjumaterialet hittade vi 

intressanta motsägelser, och det är det som uppsatsen är byggd på. Vi har även hittat 

likheter, mellan informanterna och den teori vi tagigt del av. Därför kommer vi att jämföra en 

del svar från intervjuerna med uttalanden från teoretikerna. Vi tror att det ger mervärde till 

intervjumaterial och kan leda till intressanta diskussioner. Det kan också styrka svarens 

tillförlitlighet och giltighet.5 

 

I efterhand känner vi själva att vi fått ut mycket av den metod vi valt. Vi har fått till bra samtal 

med våra intervjupersoner och hittat intressanta och upplysande synvinklar. Sättet vi sedan 

valt att presentera informationen på, i en mer flytande text än den traditionella uppsatsen, har 

för oss fungerat mycket bra. Att efter flera års skrivande av akademiska texter är det lite 

krångel med att skriva texten utan det språk och ordval som man snöat in på, men det har 

varit mycket lärorikt och givande. Vi har båda känt att sättet vi valt att presentera vår 

undersökning på har gett oss mer motivation, då vi hoppas att uppsatsen blir mer användbar 

och förhoppningsvis kan få fler läsare än i det traditionella formatet. 

 

                                                 
5 Lantz, s. 97 
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KAPITEL 3 - marknadsföringshistoria 
För att kunna gräva djupare i vad marknadsföring inom SNS innebär, får vi först blicka 

tillbaka en aning. Hur har marknadsföringen sett ut? 

 

För några år sedan fick de nytt liv, med annat syfte. Nu skulle de inte sälja tvättmedel, tvål 

eller båtresor till Amerika. Istället skulle de fungera som vykort, eller i svarta ramar pryda 80-

talisters nya lyor i 50-talsstil. Det är reklamen från sextiotalet vi pratar om. Den är numera 

retro, och kanske till och med lite kult. Deras budskap var ordrika och rationella, men 

forskare menar att vi numera lärt oss filtrera bort budskapen från just rationell reklam. 6 

 

Under vår uppväxt fick tv-reklamen sitt genombrott, och kanske stod du, precis som vi, på 

skolgården och briljerade med repliker från dessa. Det är visserligen inte bara skolgårdar 

som fått utstå detta, det har nog även reciterats tv-reklam på en hel del krogar och 

arbetsplatser runt om i landet. Visserligen fanns de rationella reklamerna kvar då, och även i 

dag för den delen, tänk bara på all tandkrämreklam. En tandläkare som sitter på sin 

mottagning och berättar om vikten att bli av med plack. Utöver tv-reklam för tandkräm och 

andra undantag ser den mesta tv-reklamen annorlunda ut. Den börjar komma åt våra sinnen, 

våra känslor. Då vet vi också att det lyckats ta sig genom vårat filter.7  

 

Så kom Internet. Nästa stora reklamarena. Företagen såg nya möjligheter att göra reklam på 

Internet, medan andra såg möjligheten att finansiera sin verksamhet på Internet med just 

reklamintäkter. Men så är det ju inte bara reklam som fyller upp begreppet marknadsföring. 

Events, mässor, utställningar, produktplacering, networking, trade marketing, 

sambandsexponering. Ja, listan kan göras lång och vi ska återkomma till dessa begrepp 

senare. Banners och e-mailutskick är vanliga marknadskanaler på Internet idag. Men i vilken 

utsträckning används Internet för just exempelvis networking, trade marketing och 

sambandsexponering idag?  

 

Det enorma nätverk som Internet ändå är, skapar inte helt oväntat möjligheten för mindre 

nätverk. Och just nätverk är något som ligger till grunden för marknadsföring. Ett bra nätverk 

ger bland annat bra kundrelationer. Privatpersoner har för länge sedan förstått vikten av 

Internet och dess genomslagskraft. Du har förmodligen själv surfat runt på exempelvis 

Youtube och Myspace och upptäckt vad du anser vara nya storstjärnor. Unga (oftast), 

okända men ack så talangfulla själar som har gett indiekulturen en ny innebörd. Bland 

många andra har den nyhypnotiserade Lily Alen, Yvan Rodic – ”The face hunter” och Sandi 

                                                 
6 Magnus Söderlund Emotionell marknadsföring (2003) Liber, Malmö s. 15f 
7 Ibid. s. 15f 
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Thom, du vet hon som ville leva på sextiotalet och ha blommor i håret, på ett eller annat sätt 

slagigt igenom via Internet. De tog genvägar och nådde direkt ut till deras blivande fans, och 

är nu ekonomiskt oberoende för en bra tid framåt. Frågan är om företagen har sett det här, 

och förstår magin Internet har, och vilka nätverk de kan skapa där? Har detta nätverk på 

Internet samma genomslagskraft på företag som på oupptäckta unga arbetslösa individer?  
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KAPITEL 4 - nätverk 
Vi måste också kika lite närmre på vad ett nätverk är, för att kunna förstå hur SNS och 

marknadsföringen fungerar. 

 

Ditt liv rymmer massvis med relationer; det handlar om allt mellan kärlek, vänskap och 

ovänskap; din sambo, bästa vän, chef, syster, tränare, arbetskompis, bankman, granne, 

rival, chattkompis, kötthandlare, kusin, vänners vänner etc. Listan blir oftast väldigt lång för 

de flesta människor och skulle du sätta dig ner och rita upp nätverket blir det förmodligen ett 

stort och rörigt spindelnät.  

 

Det är det här spindelnätet vi vill prata om: Nätverket. Det här nätverket vill vi sedan sätta i 

relation till marknadsföring och Internet. Hoppas du kommer att hänga med! Evert 

Gummesson är professor i företagsekonomi, och har skrivit massor av böcker i ämnet 

marknadsföring, han är en kille med koll helt enkelt. Vi kommer i den här texten att referera 

till två av hans böcker, skrivna 2002 samt 2004. De behandlar båda relationsmarknadsföring 

(RM), som han förklarar såhär: ”Relationsmarknadsföring är interaktion i nätverk av 

relationer.”8 I denna uppsats vill vi diskutera just marknadsföring genom nätverk. 

Gummesson skriver att man inom läroboksförfattar- och forskarvärlden har varit väldigt trög 

på att fatta att relationer och nätverk har en stor del i marknadsföring, att opersonlig 

masskommunikation inte är det enda sättet att nå ut, men att företagsekonomerna börjar 

vakna och vidga sina vyer. Man börjar rikta sig alltmer mot individen.9 

 

Internets framväxt under 1990-talet skapade många vinnare, men också förlorare – de 

sistnämnda främst under år 2000. Idag tycks dock Internet ha stabiliserat sig och man börjar 

skönja dess storhet, tycker du inte det? Gummesson ser IT som en del av teorin om 

marknadsföring och tycker att det har mycket gemensamt med RM.10 Vi kan inte annat än att 

hålla med. Internet, och annan ny teknik, har skapat nya nätverk där människor kan 

samspela.  

 

En viktig punkt när det handlar om egenskaper i relationer och nätverk är de personliga och 

sociala egenskaperna hos människorna som samspelar. I ditt röriga spindelnät har säkert de 

flesta egenskaper du på ett eller annat sätt uppskattar (bortsett från de små punkterna som 

är fiender – där det förmodligen är raka motsatsen). Det handlar om allt möjligt; ålder, yrke, 

personlighetstyp, charm och intressen mm. En marknadsförare är såklart väldigt intresserad 

                                                 
8 Evert Gummesson Many-to-many marketing (2004), Liber AB, Malmö. 
9 Evert Gummesson Relationsmarknadsföring – från 4P till 30R (2002), Liber AB, Malmö. 
10 Ibid. 
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av vilka egenskaper de olika nätverken har, så att han inte försöker kränga en familjebil till 

den sportige 18-åringen. Att identifiera klickar av människor är ofta en utmaning för 

marknadsförare. Ibland har den personliga kontakten väldigt stor betydelse 

marknadsföringsmässigt. Gummesson skriver att i många länder gör man bara affärer med 

dem man personligen känner väl, då är nätverkande väldigt viktigt. 

 
Internet stöder byggandet av nätverksorganisationer. Genom att exploatera 

Internets infrastruktur kan kärnan i organisationen vara liten men ändå kan 

företaget arbeta globalt, växa snabbt, och vara marknadsledande (…) Dess 

kapital är dess nätverk av relationer.11 

 

Vi vill, i uppsatsen som du nu läser, titta närmre på Internetbaserade nätverk som 

marknadsföringskanaler. Här finns mycket att hämta, i den mängd av intressebaserade 

nätverk som webben rymmer. I det informationssamhälle vi lever, räcker det inte att ett 

företag är omtyckt av en stor leverantör. Gör man som företag en miss med en leverans, är 

otrevlig mot en kund eller sabbar ett avtal med ett annat företag sprids detta snabbt. 

Gummesson skriver att för att lyckas nå ut till större massor måste man ”leva och interagera i 

many-to-many relationer på olika nätverksnivåer”12. På svenska handlar detta om att ha goda 

relationer till många olika nätverk, och att dessa många i sin tur talar väl om dig i sina 

respektive nätverk. Comprede?  

 

I början av det här kapitlet kunde du läsa en rad exempel på vilka som kan ingå i dina olika 

nätverk. I dessa nätverk är du olika människor (fast du är en och samma); dotter, 

fotbollsspelare, datatekniker, granne, eller kanske ledarmot i en intresseförening. Du kliver in 

på en scen och spelar din fotbollsroll. Detta har flera mer eller mindre kända människor 

pratat om. Shakespeare påpekade det redan 1623 i pjäsen Som ni behagar: ”Hela välden är 

en scen där alla män och kvinnor spelar med. De har sina sortier och entréer, och samma 

människa kreerar många roller.”13 Erving Goffman var professor i antropologi och sociologi 

och har bland annat skrivit om hur vi umgås med andra människor i vardagslivet. I boken 

”Jaget och maskerna – En studie i vardagslivets dramatik” beskriver han vår interaktion 

människor emellan utifrån ett dramaturgiskt perspektiv.14 Grunden i hans teorier handlar om 

rollspel mellan människor i deras vardagliga samspel. Goffman menar att vi i olika situationer 

träder in i olika roller, vi befinner oss frontstage och backstage då vi uppträder på 

                                                 
11 Gummesson (2002) s. 294. 
12 Gummesson (2004) s. 18. 
13 Internet, http://www.enotes.com/shakespeare-quotes/all-world-s-stage, nerladdat 2008-04-23 
14 Erving Goffman Jaget och maskerna – En studie i vardagslivets dramatik (2000) Norstedts 
Akademiska förlag, Stockholm. 
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vardagslivets olika scener, och axlar bland annat roller som förälder, arbetskamrat, bilist och 

cafébesökare. Genom alla roller vi har dyker vi upp i olika nätverk. Hela tiden. Idag har vi 

ännu fler nätverk att synas i på Internet, där vi helt kan välja vilken roll vi tar i och med vilka 

nätverk vi väljer att delta i. Genom att endast avslöja ditt intresse för film, visar du ditt film-jag 

i det nätverket. Det är här vi tror markandsföringen har mycket att hämta. I ditt film-nätverk 

kan den marknadsföringsansvarige för en kommande smal film snabbt och enkelt hitta rätt 

klick av människor att nå ut om detta till. 

 

Gummesson protesterar mot att relationsmarknadsföring blivigt möjlig tack vare datorer och 

Internet. Han skriver att relationer och nätverk ju alltid funnits.15 Självfallet har de det, det är 

inget vi kommer att säga emot. Däremot är Internet en väldigt stor arena för denna typ av 

marknadsföring, något företag och PR-byråer allt mer uppfattar. I tidningen Resumé skrevs 

den 8/11 2007 att webben är större än tv: ”Så har det hänt – det som alla väntat på. Internet 

passerar tv som mediekanal sett till reklaminvesteringar.”16 Det är bara dagspress och 

direktreklam som är större mediekanal än nätet numera. Och den sistnämnda kategorin 

tappar. I IRM:s (Institutet för reklam- och mediestatistik) rapport från tredje kvartalet 2007 

dras slutsatsen att Internet är det forum dit den mesta direktreklamen söker sig allt mer.  

 

Vi avslutar detta kapitel med ett citat från Gummesson: 

 

”Livet är ett nätverk av relationer och universum erbjuder ingen nödutgång för den som vill 

stiga av. Samhället är ett nätverk av relationer. Detta gäller även affärslivet och 

marknadsföringen.”17 

 

Och Internet, vill vi då tillägga.  

 

 

                                                 
15 Gummesson (2004) 
16 Webben är större än TV www.resume.se/nyheter/2007/11/08/webben-storre-an-tv/index.xml, 
nerladdat 2007-11-25 
17 Gummesson (2004) 
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KAPITEL 5 - kundrelationer 
Hur funkar det här med kundrelationer då? Hur får man folk att se och uppmärksamma ens 

produkt? Det är ju det som marknadsföringen är till för. Hur gör de? 

 

I ”Den nöjda kunden: Kundtillfredsställelse – orsaker och effekter” skriver Magnus Söderlund, 

marknadsföringsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm, att företag ofta menar att ”nöjda 

kunder är lönsammare än missnöjda kunder”.18 Är kunden nöjd finns sannolikheten att den 

kommer tillbaka till samma leverantör när ett köp blir aktuellt.19 Att kunden ska 

rekommendera företaget, leverantören eller kanske restaurangen för nära och kära är 

ganska troligt. Kunden blir alltså på det sättet en marknadsföringskanal.20 Hur kan man då 

utnyttja detta på bästa sätt? Det kanske är så att kunden inte har så många nära och kära, 

eller att de i bekantskapskretsen inte är intresserade av samma typ av varor eller tjänster. 

Därför skulle det vara bra om kunden kunde nå ut med sin tillfredställelse till likasinnade. 

Återigen är nätverket viktigt. Kundens nätverk. Anta att du tycker att tatueraren nere på 

hörnet är grym på sitt jobb. Du vill berätta det för alla. Men vem bryr sig? Ingen du känner 

varken har, eller vill göra, en eller tio tatueringar. Vad gör det? Du är ju med i gruppen ”Swe 

Tattoo” på Facebook, där har du möjlighet att uppmana alla att verkligen gå till just din 

tatuerare. För att övertyga alla om hur bra hon verkligen är lägger du också upp några bilder. 

Saken är klar. Du har spridit vidare din åsikt, och förmodligen gjort några intresserade. Din 

tatuerare kommer säkerligen få höra av minst en av sina kunder att hon rekommenderades 

på ett forum på Internet. Detta, kära läsare, är ett exempel på hur SNS kan fungera. 

 

Ett av företagens mål är att tillfredsställa och tillgodose kundens behov21, men är det inte så 

att företagen skapar behov hos kunderna, eller i reklamen talar om för dem att de faktiskt har 

det specifika behovet? Är vi inte smartare än så, att bara för att någon talar om för en att 

man behöver något behöver det inte betyda att vi själva är de enda som vet vad vi faktiskt vill 

ha eller behöver? Nej, och det kanske de flesta av oss faktiskt vet, så enkelt är det inte. Ta 

det klassiska exemplet med mobiltelefoner. Behovet fanns, och finns fortfarande, att kunna 

ringa och bli nådd trots att man inte befinner sig hemma och så blev det en 

mobiltelefonboom. Grannens sjuåring har säkerligen en mobiltelefon, precis som sjuåringens 

åttiofemåriga gammelmormor. Sedan kom sms och wap, bluetooth och spel, och framförallt 

kamera, och mp3-spelare och radio. Allt detta som tillbehör i telefonen. Det fanns inget 

behov hos folket för detta. Men nu finns det, tror vi i alla fall. Sjuåringens gammelmormor 

kanske är en av få som ännu inte känner att hon har behovet, hon vill ju bara kunna ringa, 
                                                 
18 Söderlund, s. 6 
19 Ibid. s. 11 
20 Ibid. s. 11 
21 Ibid. s. 18 
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kanske till och med det är så att det inte är hon som vill kunna ringa utan snarare hennes 

fem barn vill kunna ringa till henne. Hur som helst, för henne finns det (nästan) inget annat 

val än att skaffa en mobil med alla de här extrafunktionerna som mobilleverantörerna har 

skapat som behov hos oss konsumenter. Vad händer egentligen med oss konsumenters fria 

vilja och verklighetsuppfattning då vi plötsligt blir tillsagda att vi behöver något och då det 

faktiskt uppfyller vårat nya behov? Hur som helst, företagen vill alltså tillfredställa och 

tillgodose vårat behov, vare sig det är skapat av dem själva, eller om det är egentliga 

sådana.  

 

Om det är företagens mål, är det då inte ganska smart att rikta sig direkt till kunder i deras 

målgrupp, utan genvägar. Framförallt nu då det ”filter” vi berättade om tidigare blir allt 

tjockare och tjockare. Och var samlas grupper med specifika spetsintressen om just inte på 

Internet? Redan nu är företag ganska bra på det där med sambandsexponering. Vi vet väl 

alla att det inte är en ren slump att chipsen och läsken är på samma ställe i 

matvarubutikerna? Men är de experter på det? Nja. Tv-reklam i all ära, men målgruppen som 

tittar på dagens tv-program är enormt bred med skiftande intressen. Bara för att du tittar på 

Bonde söker fru i tv4 på onsdagskvällar betyder det inte att du är singel, eller bonde, eller 

trebarnsmamma, som är målgrupp för tv-reklamen mellan just Bonde söker fru. Alltså, 

experter? Nej. Inte till fullo. Visserligen är kanske inte tv-reklam ett jättebra exempel på detta.  

 

Vad har då sambandsexponering med det här att göra? Jo, det är inte svårare än att precis 

som att chipsen och läsken är på samma ställe i mataffären, och som att du kan vinna ett 

presentkort på Stadium om du blir medlem på Friskis och Svettis. Att på olika forum på 

Internet exponera sin produkt, som passar alldeles ypperligt för besökarna på dito ställe, är 

likhetstecknet för sambandsexponering i cyberspace, som i det fysiska rummet. Bara en 

aningens smartare, och med en liten twist.  

 

En av Sveriges mest efterfrågade föreläsare gällande trendanalys är Göran Adlén. Han är 

trendanalytiker och framtidsforskare och en därför riktig klippa då det kommer till 

marknadsföring. Han är precis som Evert Gummesson en kille med koll. På det mesta. I en 

av hans böcker, Framtiden är inte vad den brukade vara, kan man i ett kapitel läsa hans 

tankar kring att vända sig till rätt målgrupp. Han menar att den mesta reklam vi ser idag, inte 

är riktad till en bred marknad. Och inte heller sticker den ut särskilt mycket.22 Då de produkter 

och tjänster som lanseras idag blir allt smalare och spetsigare, kan det bli lite galet då 

marknadsföringen försöker att tala deras språk, men misslyckas.  

                                                 
22 Göran Adlén Framtiden är inte vad den brukade vara (2006) Prisma, Stockholm. s. 294 
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[---] Att man helt enkelt pratar fel språk. Blir det fel kan det bli riktigt fel, för 

det finns så många submålgrupper och alla har sin ”kommunikativa” dialekt. 

Vi ser hur fördomarna lyser igenom i annonserna. [---] Man försöker prata 

stammarnas språk utan att förstå sig på vilka koder som gäller.23 

 

Det finns alltså en vision att precis som sina produkter och tjänster, spetsa 

marknadsföringen, men det faller lätt med att man inte förstår sin målgrupp. Spelar det då 

någon roll att man hittat rätt forum, om man inte kan tala rätt språk? Vi har tidigare nämnt att 

webben har sprungit förbi tv:n i racet reklaminvesteringar. Ännu en anledning till att 

reklammakarna bör ha det i åtanke. Ett antagande från oss är att barn och ungdomar är 

några av Internets mest aktiva användare. De är också de mest eftertraktade konsumenterna 

för företag som vill sälja sina produkter. Man får inte glömma det, att Internet nu tillägnas mer 

tid än tv. Men så återkommer vi till hur de skapar kontakt med dessa på just Internet. Först 

måste marknadsförare tänka på hur de skapar kontakt med dem överlag. På tal om 

kundrelationer och floskler skriver Adlén i sin bok att enligt en norsk doktorsavhandling24 

gjord på Oslo universitet kunde slutsatsen dras att 12-åringar påverkas mindre av reklam än 

40-åringar. De är uppväxta med reklam och genomskådar blixtsnabbt om det är äkta eller 

fejk.25 Vi behöver kanske inte understyrka att dessa 12-åringar inom några år kommer att 

vara smarta storkonsumenter som inte heller då kommer att gå på vilken reklam som helst. 

 

Det gäller alltså inte bara att hitta målgruppen och vända sig till den. Det är också viktigt att 

vara unik, att sticka ut i bruset. Vare sig man väljer att viska eller skrika, är hemligheten att 

inte göra bort sig och bli genomskådad. Eller att tala fel språk. 

 

De kan inte ha det lätt, reklammakarna. 

                                                 
23 Adlén, s 295 
24 Finns ingen källa i boken till denna 
25 Adlén s. 297 
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KAPITEL 6 – marknadsförarens perspektiv 
I de följande två kapitlen presenterar vi två olika perspektiv på marknadsföring i sociala 

nätverk – dels från de som gör den, och dels från dem som tar emot den. Detta är vad vi har 

hittat från intervjuerna som har varit intressant, och relevant. Efter att vi tittat på vårt 

intervjumaterial, har vi sett mönster som vi vill lyfta fram. Mönster som både utövarna och 

användarna pekar på, men uppfattar och ser på olika sätt.  

 
Marknadsförare söker ju alltså hela tiden nya, revolutionerande sätt för att nå ut med 

varumärken och budskap. Nya, snygga grafiska profiler skapas, slagvänliga slogans och 

melodier tas fram som alla Svenssons sedan rabblar och nynnar på. Ett av de senaste 

forumen för marknadsföringen är, som vi ju sagt tidigare, Internet. Därför vill vi kika lite 

närmre på hur marknadsföringen idag går till på sociala forum på den vida webben. Vi 

kommer i detta kapitel reda ut hur olika personer från bland annat pr-byråer, anser man bör 

gå tillväga för att använda sociala nätverk på Internet som en plattform för marknadsföring. 

De har nämligen sina knep och strategier. För det är inte bara att göra. Det krävs jobb och 

tanke bakom, och allt är väldigt genomtänkt. 

 

För någon som spenderar delar av sin fritid på att surfa runt och hålla kontakten med vänner 

via forum är den ständiga upp- och nergången av olika siter väldigt tydligt. Som dagssländor. 

Den senaste flugan känns inte spännande särskilt länge, då något nytt hela tiden dyker upp 

på andra domäner. Då gäller det alltså att företagen håller ögonen öppna. Alex Stenbom, VD 

på en av Sveriges ledande PR-byråer på området, anser att det var 2007-års Facebook-hype 

som gjorde att företagen började uppmärksamma de nya metoderna: 

 
[…]Där har vi ju mycket Facebook att tacka för att de ofta har nya 

generationer inom sns-världen. Där det har blivit människor på höga poster, 

beslutsfattare, som helt plötsligt ser deras eget varumärke exponeras på sätt 

som de aldrig trodde, och som de aldrig sett för de hade själva inte varit inne 

på Lunarstorm, såklart.26 

   

Alex menar här att i och med att Facebook dök upp, som hade en annan målgrupp än 

exempelvis Lunarstorm - vuxna istället för ungdomar - synliggjordes hur mycket snack och 

rykten som spreds vidare inom dessa forum. Företagen öppnade alltså ögonen för en ny 

arena, en arena där många av oss ”addar”27 vänner och går med i grupper för att diskutera 

ämnen som intresserar oss. Beatrice Möller jobbar på Beta PR, som är en annan av 

                                                 
26 Alex Stenbom, Alfa PR. Stockholm, 2008-01-30. 
27 Lägga till vänner på sitt Facebook-konto 
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Sveriges ledande PR-byråer. De jobbar mycket med nya former av marknadsföring och får 

många uppdrag av företag som vill in på denna ”nya” arena. 

 
Idag när företag kommer till oss känner man att det kommer att explodera 

snart med marknadsföring på Internet. Man kan ofta ta för lätt på att det är 

så enkelt, men det är minst lika mycket jobb, inte minst med research, för 

marknadsföring på Internet, som för marknadsföring traditionell väg.28 

 

Beatrice säger också att mindre företag kan använda det nya forumet för att hitta billiga sätt 

att nå ut, att det finns enkla medel att ta till så länge man är intresserad själv. 

 
[…]Exempelvis med en utvecklingsblogg29 och nätverkande kan man nå 

långt med små medel. Däremot kan man inte bara promota sitt namn utan 

man måste ge något i en större diskussion.30 

 

Men vilka är då dessa medel? Förutom de ”enkla” som att blogga. Ja, nätverkande är ju en 

viktig pusselbit. Och det oavsett om det handlar om internetmarknadsföring eller ”klassisk” 

marknadsföring. Det kunde vi läsa om i kapitel 4. Men så finns det ju också andra hörnstenar 

som rymmer olika metoder. Gummesson berättade hur marknadsföring riktar sig allt mer till 

individer snarare än större massor. Nu kan vi se att man tagit det hela ytterligare ett steg 

genom att låta individerna själva sköta marknadsföringen sinsemellan. Störst inom 

marknadsföring på sociala forum är Word of mouth (WOM), som helt enkelt går ut på 

ryktesspridning, att budskap förs vidare via användare i nätverken. Användandet av detta 

växer något enormt. 

 
[…]vi kan se för vår del att det har vuxit med 100% varje år. (Sedan 2003, 

förf. anm.) Det är självklart ett tecken på att metoderna fungerar, men också 

ett tecken på hårt och lyckat arbete härifrån. Men absolut växer det!31 

 

100% varje år alltså?! Undras hur mycket rykten med varierande subliminala32 

reklambudskap som sprids inom just dina nätverk? Och hur funkar det egentligen rent 

praktiskt? Vi ska låta Alex och Beatrice berätta, så att du senare kan ha det i åtanke nästa 

gång du surfar runt på exempelvis Facebook och MySpace.  

 

                                                 
28 Beatrice Möller, Beta PR. Stockholm, 2008-01-31. 
29 Blogg (webb logg) där företagen dagligen berättar om sin verksamhet 
30 Beatrice, Beta PR 
31 Alex, Alfa PR 
32 Något som uppfattas omedvetet. 
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DE OLIKA STEGEN 

Efter att ha intervjuat personerna från PR-byråerna har vi kunna urskilja olika steg i 

marknadsföringsprocessen som de båda/alla har gemensamt, oavsett om de använder olika 

tillvägagångssätt för att ta de här stegen. För att få en förståelse kring resonemanget för 

själva görandet av marknadsföringen vill vi redogöra för vilka de här stegen är.  

 

Det första steget för företag handlar om att definiera ett budskap. Vad ska jag marknadsföra? 

Vad är själva kärnan i budskapet som alltid måste vara centralt? Då kanske de först funderar 

på vad som överhuvudtaget går att marknadsföra på just Internet. Allt.33 Det påstår i alla fall 

Alex Stenbom. Då han startade företaget 2003 trodde han att de nästan bara skulle jobba 

med att marknadsföra underhållningsindustrin, som film, tv, musik och dataspel. Sådant som 

ungdomar på nätet mycket använder, och ofta gör det på just nätet. Men det visade sig att 

det går att marknadsföra ”vilken produkt som helst”34  

 
[...] idag kan vi se att vi kan arbeta med i princip vilken bransch som helst. 

Vilken produkt som helst. Vilken målgrupp som helst. Och i takt med att fler 

generationer söker sig till nätet för att göra mer än att betala räkningar och 

läsa nyheter på aftonbladet.se , så kan vi också börja använda våra metoder 

mot de här målgrupperna.35 

 

De metoder han pratar om ska vi berätta mer om senare, men mycket – ja, det mesta faktiskt 

– handlar om Word of Mouth-metoden (WOM).  

 

Word of Mouth, eller mun till mun, handlar som sagt om ryktesspridning. Användare ska 

prata om ett varumärke, och om deras tjänster, och det sedan ska spridas vidare som ringar 

på vattnet. Det ska bli en snackis, helt enkelt. Det är därför det kan vara oerhört viktigt att 

veta vad det är man som företag vill att det ska pratas om. Vad är budskapet? Vad är 

kärnan? Alex på Alfa gjorde en jämförelse med viskleken. Då avsändaren försvunnit kommer 

berättelsen fram. Den kan ändras. Men kärnan är kvar. 36 Vi berättade i kapitel 3 hur Magnus 

Söderlund ansåg att vad som idag behövs för att nå fram med budskap är att väcka känslor. 

Men hur mycket känslor väcker egentligen ren ryktesspridningen, vänner emellan? Om han 

med känslor menar sinnen, så kanske han missade själva relationsdelen. Rationella budskap 

kan spridas genom att vänner snackar, och det når ändå fram. Då kanske det inte är 

                                                 
33 Alex, Alfa PR 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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budskapet i sig som är vad som ska skapa känslor, utan snarare metoden. Ja, det beror ju 

på om det Alex säger stämmer.  

 

Var sker då den här ryktesspridningen? Ja, på Internet såklart, men det är ju inte direkt en 

bestämd plats. Och för att skapa relationer med kunden, som ju Gummesson förklarade var 

viktigt, så skulle det ta sjukt lång tid att gå igenom hela breda Internet, om alla var överallt. 

Det är ju så stort. Så brett. Eller?. Ja, till viss del, men Beatrice Möller, projektledare på Beta 

PR, vill lyfta fram en aspekt som många kanske inte tänker på. 

 
Missförståndet är ofta att man tror att man når ut brett på nätet, men det är 

så nischat att det gör man verkligen inte. På Internet identifierar man sig så 

nischat och det tycker jag är väldigt häftigt för det blir så individuellt och 

personligt. Tekniken blir ett verktyg för att jag ska ta mig fram i djungeln.37 

 

Det här är ingenting som krånglar till det för användarna. Förmodligen är det något du redan 

vet, men kanske inte tänker på, och inte behöver tänka på. Att det är svårt att nå ut brett på 

Internet. Men företagen, de behöver verkligen passa sig här. Det är här som nästa steg i 

processen kommer in. Det steg där det gäller att identifiera och lokalisera en målgrupp. Vilka 

ska vi egentligen vända oss till? Många tror nog, som Beatrice säger, att de kan nå ut brett 

genom att marknadsföra på Internet. De kanske enbart tänker i åldersgrupper och går direkt 

till de stora breda forumen.  

 

Som sagt, det är nog så många företag tänker. Om målgruppen är 20- så går de till 

Lunarstorm. Är de 20+ så vänder de sig mot Facebookanvändare. Som ni kanske förstått vid 

det här laget bör ålder kanske vara det minst relevanta för företag då de tänker målgrupper 

på Internet.  Det gäller att tänka mer nichat. Facebook och Lunarstorm är båda väldigt breda 

forum, mer intressant i marknadsföringssammanhang blir ofta ämnesanknytna forum som 

foraldraliv.se eller svenskafans.com, där man kan hitta en exakt målgrupp direkt. Att företag 

börjar göra detta märks allt tydligare. Fler och fler företag söker sig till PR-byråer för att få 

hjälp med att identifiera och lokalisera målgrupper. Byråerna spenderar nämligen många 

timmar på att… spionera. Och det kostar. 

 
Det ingår ju i arvodet man betalar till oss. Vi har ju den fördelen att vi för 

samtal varje dag på nätet, och känner av. Hur rör sig strömningarna?  Var är 

människor någonstans? Vilka mötesplatser går upp? Vilka går ner? Vilka 

bloggar är populära, vilka bloggar är mindre populära? Vilka personer 

                                                 
37 Beatrice, Beta PR 
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refererar man till, vilka slutar an referera till? Så att det här gör ju att vi har 

en daglig uppdatering kring hur ser det ut egentligen. 38 

 

Det är nästan lite jobbigt att höra Alex berätta om hur de strategiskt kartlägger minsta rörelse 

bland Internetanvändare. De har till och med koll på vilka användare som är populära på ett 

forum eller inte. Trots att det kan kännas lite obehagligt för oss användare, så är det en 

guldgruva för alla företag som vill lansera en ny produkt på marknaden.  

 

I samband med att PR-byråer, och ibland företagen själva, kartlägger aktiviteten på 

marknaden söker de också efter personer som tycker om produkten, som de sedan kan be 

vara kommunikatörer. Kommunikatörer som sedan kan sprida budskapet vidare. Personer 

som kan prata positivt om det här varumärket. Dessa relationer, mellan PR-byrå och 

kommunikatör, knyts ofta och gärna på de mötesplatser de befinner sig på. För att inte stjäla 

tid från dem i onödan. Det figurerar olika sätt på marknaden för att starta den här 

kommunikationen. Vissa byråer väljer att spela med dolda kort, medan andra väljer att jobba 

med öppna. De som väljer att vara lite hemliga vill att deras kommunikatör, alltså användare 

med auktoritet, ska prata och skriva gott som deras varumärkte, utan att tala om för deras 

”vänner” att de får betalt för att göra reklam. Det kan man tycka vad man vill om, men många 

anser säkert att det är ganska fult. Och spelar det egentligen någon roll om man är en 

”hemlig” kommunikatör eller inte? Att ha titeln kommunikatör är ju egentligen en slags 

förklädnad av en marknadsförare. 

 

De som väljer att spela med öppna kort vill hela tiden ha en tydlig dialog med 

kommunikatören. De vill, som sagt, att kommunikatören ärligt och helhjärtat ska prata bra om 

varumärket. Det är också fritt fram för denne att säga att hon, eller han, jobbar för det här 

företaget. Dessa personer, är återigen – vi kan inte påpeka det nog – personer med 

auktoritet i sitt nätverk.39 Men det är här haken kommer in. Trots att företaget, och i det här 

fallet en av de PR-byråer vi pratade med, var noga med att betona vikten av öppenhet och 

ärlighet om avsändaren, så anser vi att även det här är problematiskt: Man ber en 

kommunikatör prata gott om ett varumärke.40 Som vi tidigare nämnt så är syftet att det ska bli 

en snackis. Avsändaren försvinner och endast kärnbudskapet är kvar. Och vips, så är 

användarna återigen försäljare för något de inte får ett öre för. Frågan är var gräsen går 

mellan att man omedvetet gör kostnadseffektiv gratisreklam för ett kommersiellt varumärke, 

och att tipsa en kompis om den nya heta mobiltelefonen på marknaden. Det är svårt att veta 
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svaret på den frågan, men det är ändå värt att ha det i åtanke nästa gång man väljer att 

sprida vidare de senaste heta ryktena.  

 

Alltså, företagen riktar in sig på att peka sin reklam mot nischade målgrupper på nischade 

forum. Det ger en spetsmarknadsföring. De gör reklam för varor, produkter eller tjänster som 

målgruppen, dvs. användarna av de forum de marknadsför sig på, verkligen intresserar sig 

för. De identifierar oss. De lokaliserar oss. Sedan är det bara att tala rätt språk. Men… kan 

de verkligen det? Tala rätt språk. Det är det nästa steg handlar om – att lära sig verktyget, 

alltså tjänsten, och att tala rätt språk. Nu handlar det inte om svenska, engelska eller 

esperanto. Nej, det handlar om att veta hur den lilla världen på ett specifikt forum är 

uppbyggd. Hur den fungerar och vilka oskrivna – eller skrivna, för den delen - lagar och 

regler som gäller. Vilka sociala snedsteg man inte får ta, och så vidare. Man måste gå 

smidigt fram, annars blir man ”avslöjad”. Beatrice Möller på Beta PR säger att sättet man 

kommunicerar på är a och o för att nå ut till forumens användare, för att inte klassas som 

”spam” (oönskade direktbudskap). Hon menar att när man ska kommunicera måste man 

sätta sig in i den värld man ska prata med, vilket kan vara tidskrävande. Hon säger också att 

en tumregel är att en person måste prata, inte ett företag, och personen som pratar måste 

vara kär i det den pratar om. Och ärlig om vem man är.41  

 

Både Beatrice på Beta och Alex på Alfa har talat om att transparensen är viktig på Internet. 

Att låtsas vara någon man inte är går bort direkt utan man måste tala om var man kommer 

ifrån och varför. Alltså, vara tydlig om vem man är och vad man gör där. Alex berättade om 

en kampanj de hade gjort där de skulle marknadsföra Absolut Vodka med hjälp av en 

community som heter Lomo. Communityn har sin grund i den ryska kameran Lomography 

som är en motrevolt mot digitalkameran. Man ville nå en subkultur, vilket ofta målgrupper är, 

bestående av ”arty people”, konstnärssjälar och estetiskt lagda människor.  

 
[…]så fort man ska kommunicera med subkulturer så är det väldigt svårt om 

man är ett internationellt varumärke att göra det, om man inte är väldigt 

väldigt relevant i sin kommunikation och visar på att man har 

målgruppinsikter, alltså att man förstår deras vardag. Och vad dom tycker är 

viktigt.42 

 

Man hittade alltså den här subkulturen man vill åt i lomokameran. Vad Alfa gjorde var att 

starta tävlingar på andra siter, där siterna fick uppmana sina besökare att ta sin lomokamera 
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och ta ett foto av formen på Absolutflaskan, för att sedan skicka in till Lomo-communityn. 

Besökarna fick sedan rösta och recensera, och den som vann fick en resa till London på ett 

Lomokonvent. Alfa hade i denna kampanj 70 samarbeten på 22 marknader och fick in över 

27 000 bidrag. Alex menar med detta exempel på att en av anledningarna till att man här 

lyckats bra är att man varit tydlig med vem avsändaren varit och riktat sig direkt till en 

specifik målgrupp.43 

 

Vara tydlig med var man kommer ifrån, förstå verktyget man använder och tala rätt språk 

alltså. Då når man tydligen ut. 

 

Räcker det, är de klara sen? Nu har man fångat sin målgrupp och ett gäng Lomo-fantaster 

kommer nästa gång de ska köpa sprit välja Absolut Vodka istället för Smirnof. Tack och hej. 

Nej. Det tar inte slut än. Det har bara börjat. Det finns fler steg att ta. Kanske de viktigaste. I 

alla fall enligt byråerna och andra experter. De steg som är kvar handlar om att skapa stabila 

och långvariga relationer, och att upprätthålla dem. Bevara dem ömt för att skapa ett 

långvarigt förhållande. Kunden måste vilja komma tillbaka.  

 

Alex på Alfa ger som exempel företag som går in i prisjämförelsesajter och själva skriver in 

betyg på sina produkter.  

 
De tror att de är smarta som gör det. Men människorna som kan de här 

miljöerna, de läser ju in det direkt, och det är inte långsiktigt hållbart. […] Vi 

måste ta ansvar till att bygga trovärdighet till den här kanalen som 

marknadsföring. Och det gör man inte genom att lura någon, utan det 

handlar om att bygga förtroende.44 

 

Här handlar det än en gång om transparens, som i det förra avsnittet, att inte lura 

användaren. Beatrice på Beta PR menar också att man som företag måste vara öppen och 

ta hand om sina kunder och ger som exempel att man kan bygga lojalitet i en 

kundtjänstliknande wikipedia, och poängterar då att: Ja, det kommer att skrivas skit ibland 

och det blir fel ibland – men det gör företaget bara mänskligt.45 

 

Marknadsföring i sociala forum på Internet. Det är inte ”bara att”. Ingenting lämnas åt 

slumpen, förutom eventuella felsägningar i ryktesspridningen kanske. Det finns ett tydligt 

budskap med en tydlig kärna. De har en tydlig, nischad, målgrupp som de lokaliserar och 
                                                 
43 Alex, Alfa PR 
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identifierar. De lär sig språket och hittar nyckelpersoner. De skapar en relation som måste 

upprätthållas. De blir vänner med användarna, eller använder sig av ”vänner” i nätverken och 

låter alltså andra föra fram budskapen.  

 

De säger att det är viktigt att vara transperent, men vi har fått känslan att det ibland blir mer 

vad man säger utåt, och inte vad man eftersträvar: 

 
Vi säger att: ”Hej, jag jobbar just nu med Ericsson!” och säger att jag skulle 

vilja att du deltar i en undersökning eller nåt. […] Det är för att vi vet att vi 

måste vara trovärdiga. […] Det skulle ge bättre effekt om vi inte skulle 

behöva säga på vems uppdrag man är. Kortsiktigt! Men den gången som vi 

blir påkomna för detta, och det har hänt vid enskilda tillfällen, att en 

kommunikatör har glömt att säga var den kommer från, och det blir en stor 

harang om det. Speciellt när det är känsliga målgrupper. Och därför är det 

superviktigt att vi är öppna och ärliga! Men sen, vår målsättning är ju inte att 

prata bara med dom vi har pratat med. Utan det ska ju bli en ringar på 

vattnet-effekt. Och i takt med att den ringar på vattnet-effekten skapas så 

försvinner också avsändaren. Då är det berättelsen som kommer fram. 46 

 

Mm… då är det berättelsen som kommer fram. Så har reklambudskapet med en tydlig 

avsändare blivit ett tips från en vän istället. Hoppsan! Detta kan man självklart tycka vad man 

vill om. Vi tycker att öppenheten som det pratas om helt enkelt är förklädd och inte alltid så 

öppen som det kan verka. Bra eller dåligt? Det är en annan fråga. 

 

Byråerna pratar mycket om att vad som verkligen funkar är företagsbloggar, olika slags 

ämnesanknytna bloggar och wikipedier där användarna själva kan diskutera det som 

intresserar dem och där de själva kan bidra till innehållet. Det är genom dessa forum 

företagen kan bygga och bibehålla en stark relation till sina konsumenter och kunder.  

 
ÖPPENHET och VÄRDE är två mycket viktiga ord vid marknadsföring i 

sociala nätverk. Man måste ha en väldigt medveten kommunikation i de här 

kanalerna, åtminstone i de kanaler där kunderna söker upp dig. Din hemsida 

exempelvis, är inte ett skyltfönster utan en mötesplats.47 

     

En öppen och ärlig relation, på användars vilkor. Ja, det är marknadsförarnas syn på saken. 

Men vad tycker användarna själva? Det precis vad ska vi ta reda på nu.  
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KAPITEL 7 - användarnas syn på det hela  
Martin Theorell är van användare av sociala nätverk, och han ser en klar trend med de 

sociala nätverken:  

 
För 10 år sedan skulle alla ha egen hemsida och sen så skulle alla ha en 

sån här MSN eller ICQ. Och för 2-3 år sedan skulle alla ha bloggar helt 

plötsligt, det var 2004 års häftigaste grej, att ha en blogg. Och 2007, ja, det 

var Facebooks år. Det kommer nya grejer hela tiden.48 

 

Användare hänger med i trenderna på vad man ska använda för socialt forum ”just nu”. Och 

är man just en användare, så har man ofta också koll på hur forumen fungerar. Är man 

medlem i ett forum, ett socialt nätverk, och spenderar en del av sin tid där, så lär man sig 

snart reglerna och då känner man sig också hemma där. Man har koll på applicationer49 och 

funktioner. Letar sig fram. Man scannar av vad som kan vara intressant, eller inte, på sajten. 

Under den tiden man surfar runt på sajten blir man hela tiden utsatt för reklambudskap. Vissa 

mer uppenbara än andra.  

 

Är det så, att du kanske känner dig så pass ung, att du är uppfödd med att spendera stor del 

av din tid på Internet, att du känner dig tillräckligt smart för att inte gå på de här fenomenen? 

Eller är det kanske tvärtom. Du är inte uppväxt med det här, och därför kan du inte lika lätt 

genomskåda vad som är reklam, och vad som är vanliga klassiska tips från vänner. Men å 

andra sidan kanske du tror att ditt intresse för dessa forum kommer att dala. Beatrice på 

Beta PR, hon tycker inte att det gör något att de yngre är smartare och att de äldre inte är så 

pass många att de kan räknas som en målgrupp. För så är inte, enligt henne, fallet.  

 
De yngre är mer kräsna och vana, men det vi ser är att beteendet hos 20-

åringar kryper uppåt hela tiden. Givetvis är de yngre mest kräsna, men det 

planas ut. De yngre är egentligen både enklare och svårare att nå, det finns 

fler plattformer för dem men de är som sagt mer kräsna och mindre 

mottagliga.50 

 

Det verkar som om det kompenserar varandra. Smartare, men fler. Dummare och färre. 

 

                                                 
48 Martin Theorell. Intervju. Norrköping, 2008-01-20.  
49 Ett funktion att lägga till sin profil, det kan exempelvis vara en tävling, tester, elektroniska ”presenter” 
eller rankingsystem i vänskapskretsen. 
50 Beatrice, Beta PR 
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Vare sig internetvana eller ålder är användarna medvetna om att det förekommer reklam på 

sajter, om än vissa typer av reklam är en aning mer gömd än andra. Men vilken form av 

reklam föredrar användarna? Och vilken form anser de, och tror de, funkar?  

 

Användarna Martin Theorell och Caroline Karlsson diskuterar reklamen i nätverken: Den 

reklam som funkar det är ju när mottagaren tycker att det är en intressant vara.51  

Ja, det är ju skönt att slippa sån reklam som inte alls är intressant för en! 52 De fortsätter: 

 
När det gäller facebook talar vi ju om två olika sorters reklam, dels banners 

som betalt för sin reklamplats och det accepterar jag, och dels ”spam”. Jag 

accepterar den betalda reklamen, men bort med spam som inte är betald.53 

 

Jo men det är ju också skillnad mellan vänner och företag som ”tipsar”: Om 

det är någon på vänner-listan så tänker man att det är någon som bryr sig, 

det är inte ur vinstsynpunkt som den tipsar om det här. Men om det är ett 

företag så är det ju annorlunda.54 

 

Redan här börjar vi se hur användarna pratar om vänskap och relationer. Man lyssnar på 

någon man bryr sig om. En vän. Och det är ju det PR-byråerna tar fasta på. Skillnaden är 

bara att användarna inte är medvetna om att det ibland rör sig om (in)direkt reklam. Sättet 

företagen tar fasta på det här är att skapa exklusivitet. Och vad tycker användare om den 

känslan då, att få berättat en hemlighet för sig i förtroende? Personligen tycker vi att det 

känns ganska bra då någon kompis, kollega, skolkamrat berättar en hemlighet för oss. Vi 

känner oss utvalda, men får samtidigt också ett uppdrag i att förvalta hemligheten. ”Säg inte 

till någon, eller jo, du får berätta det för den och den, men inte för den. Och hon och han vet 

redan.” Man sitter på exklusiv information. Dra den här parallellen till en produkt. ”Bara det 

här företaget har produkten. Nu har jag fått reda på det. Jag, en av få!” (trodde du ja!). Det 

skapar en exklusiv känsla. Samtidigt känns det ganska tryggt. Du känner till varumärket 

sedan tidigare. Det är bra. Men det sätts i ett nytt sammanhang med den här produkten. Då 

blir det ju också spännande.  

 

Att förvalta hemligheten, säger ganska mycket om mottagarnas, konsumenternas, roll i det 

hela. Företaget har skapat en exklusiv känsla kring produkten. Du får nys om det och känner 

dig utvald. Du förvaltar hemligheten omsorgsfullt. Allt ligger nu i dina händer. 
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Målgruppsidentifikationen spelar en stor roll för att användarna inte ska genomskåda 

budskapen. När man vet vilken målgrupp man vill nå, och i vilka forum och nätverk man hittar 

målgruppen så måste man lära sig hur forumet/nätverket/verktyget fungerar. Man måste 

också få koll på hur användarna pratar på de olika ställena, för de fungerar ganska olika. 

Sara Krantz är en typisk Facebook-användare, såhär beskriver hon hur hon använder 

forumet: 

 
Jag använder ju Facebook ganska mycket, jag brukar göra de här quizen55 

ganska mycket och alla ” I like”56. Fast det jag gör mest det är ju att skicka 

meddelanden till kompisar och så, som man inte träffar som bor på andra 

ställen. Istället för att skicka ett vanligt mail så skickar man ett meddelande 

eller skriver på deras ”wall”57. […] Men de här ”applications” orkar jag inte, 

och jag skickar ju inte vidare grejer till alla som man gjorde i början. Mycket 

är ju ändå irriterande av det som är där och just det att alla kan ha koll på en 

gör att man har gömt undan en del på sin profil.58 

 

Många Facebook-användare känner säkert igen sig. Det handlar för de flesta mest om att 

hålla kontakten med vänner. När ett företag kommer på att de vill synas på forumen är det 

big no-no’s på att snabbt registrera sig och börja skrika ut budskapet 

 

Martin Theorell och Caroline Karlsson har tankar kring hur forumen får användas: 

 
På de här grupperna finns ju anslagstavlor, där tanken väl är att diskutera 

vad gruppen handlar om, och de missbrukas ju enormt! Användare, som är 

nyregistrerade och inte har några vänner i gruppen lägger upp annonser för 

massa skräp och andra webplatser för att man ska klicka sig vidare och det 

tycker jag är störande. Då spammar man ju. Man använder grupperna för 

något syfte som inte är acceptabelt tycker jag. Om det finns ett klotterplank i 

gruppen Norrköping vill man ju inte läsa på engelska om någon annan 

webplats som inte alls handlar om Norrköping.59  

 

Caroline fortsätter: 

 

                                                 
55 Frågeformulär 
56 Ett frågeformulär om vad man själv tycker om 
57 En gästbok på var användares profil 
58 Sara Krantz. Intervju. Norrköping, 2008-01-20. 
59 Martin 
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Det måste ju ha anknytning till gruppen. Om det är gruppen Norrköping så 

måste det handla om Norrköping. Så att man håller det relevant, men det är 

ju svårt att veta var gränsen går. Där kan ju alla tycka olika. 60 

 

Martin Theorell, som använder diverse sociala nätverk på Internet med olika innehåll och 

syfte, kommenterar också betydelsen av att inte göra bort sig i forumen: 

 
[…] eftersom man ju inte känner varandra kan man ju bara bedöma varandra 

genom vad man gör. Man vet ju inte om andra är rika eller är snygga, men 

kan ju bara bedöma kvalitén på det de gör. Så det är väl en slags 

meritokrati, (En ideologi om att den sociala statusen ska bygga på vad man 

åstadkommer i samhället, författarens anmärkning.) på det sättet. 61 

 

Magnus Söderlund är författare och professor vid Handelshögskolan i Stockholm och han 

menar också att man måste ha stenkoll på hur mottagaren tar emot och behandlar 

information, hur man använder forumen. Han säger att: 

 
[…]det speciella med nätet är att det tillåter direktkontakt mellan olika kunder 

– och det förekommer att företag försöker plantera olika budskap i sådana 

sammanhang. Här gäller det dock att se upp – genuin WOM, som är 

dokumenterat effektivt, förefaller att vara detta just på grund av den omfattar 

avsändare utan egna kommersiella särintressen. Så fort mottagaren kan 

börja misstänka att avsändaren egentligen är avlönad av någon, kan 

trovärdighetskapitalet i WOM raseras.62 

 

Accepterar vi reklam var och hur som helst, så länge rätt språk används? Som Martin 

Theorell sa i intervjun: ”Om man ser kanal 5 accepterar man all slags reklam, då kan man 

inte tala om relevant reklam eller inte.” På Internet verkar vi alltså vara mera kräsna, vilken 

reklam som helst får inte poppa upp var som helst. Det är alltså ingen slump att WOM är den 

mest växande och använda metoden just nu, och så länge marknadsföraren hittar rätt forum, 

språk och tillvägagångssätt så är det accepterat 

 

I forumen är det viktigt att göra ett bra intryck, att uppföra sig rätt, för att inte tappa 

människors förtroende. Precis som i verkligheten alltså. Ofta är det nog lätt att tro att man 

kan uppföra sig lite hur som helst på nätet, men vana användare har stenkoll på läget och 

låter sig inte luras. Ärlighet varar längst.  
                                                 
60 Caroline 
61 Martin 
62 Magnus Söderlund, professor Handelshögskolan i Stockholm. Mailintervju. 2008-02-06. 
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KAPITEL 8 – vänskap och relationer 
Precis som i verkligheten ska man följa vissa regler kring uppförande för att accepteras. Vad 

vi sett i vår genomgång i kapitlen 4-6 handlar marknadsföring i sociala närverk på Internet 

om relationer och vänskap. Vänskap verkar alltså vara ett nyckelord i 

marknadsföringsbranschen på Internet. Det handlar hela tiden om att vara ärlig, öppen och 

att skapa en vänskapsrelation till mottagaren så att hon tar budskapet som ett tips från en 

vän. Typ. Eller att få någon med många vänner att sprida budskapet vidare till dem. Det 

gäller att kunna tolka signaler och språk i forumen för att göra sig hörd på rätt sätt. Att kliva in 

i en roll som mottagaren uppfattar som pålitlig. 

 

Det är inget nytt att spela på vänskap, kärlek och relationer när det kommer till att sälja. 

Otaliga är reklamen för bilar som prytts med vackra, sensuella tjejer för att tilltala mannen, 

eller reklamen för herrparfymen som gör att tjejerna flockas runt mannen med doften. Man 

spelar helt enkelt på attraktion för att locka. I mycket annan marknadsföring spelar man på 

behovet av vänskap och att bli uppmärksammad genom att äga ditten eller datten. 

 

Steget längre i relationsbyggandet hamnar vi om vi lämnar annonser och reklamfilmer och 

kliver till mötet mellan kund och säljare. Säljaren i affären som frågar hur helgen varit och 

som ger ”ett schysst pris” för att du handlat där förut gör inte alltid detta för att vara snäll. 

Genom att visa på igenkänning och relatera till saker i livet utanför affären får kunder 

uppfattningen att säljaren bryr sig. Mycket effektivt! 

 

Vi har i vår undersökning sett att även relationsbygget på Internet utförs väldigt systematiskt 

från företagens sida. De vet exakt vilken roll de måste ta för att nå ut till användaren i 

forumet. Rollen som vän. Nu spelas det alltså inte längre bara på vänskap, nu spelas själva 

vänskapen också. Marknadsföringen har tagit ännu ett steg in i vänskapssfären. Tror vi. Så 

tycker vi att det verkar vara. Men vad är vänskap då? Och vad är etiskt och moraliskt riktigt i 

sammanhanget. Vi vänder oss till lite böcker och facklitteratur för svar. 

 

Björn Nilsson är socialpsykolog och har bland många andra skrivit boken ”Nära Relationer”63 

där han skriver att om man ställer frågan om vad vänskap är skulle man få många olika och 

motsägande svar, men att det allt som oftast handlar om att tycka om, trivas och vara 

förtrogen med64 varandra. 

 

                                                 
63 Björn Nilsson Nära Relationer (1995) Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm. 
64 Ibid. s. 93.  
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Vänskap i vår tid och för de flesta människor innebär att det är en frivillig 

relation, informell och personlig. Det är den mest frivilliga av de mer 

varaktiga relationerna och den är utan formella krav och band. Släkt och 

grannar blir man normalt inte av med, även om relationerna skulle bli sämre, 

men bandet till en vän brukar upphöra om relationen allvarlig försämras på 

grund av att man till exempel brutit mot vänskapens regler.65 

 

Vidare radar Björn i sin bok upp 11 regler om gäller för vänskap, som exempelvis handlar 

om att hålla löften, inte svika varandra, att respektera varandra och vara likvärdigt öppna 

och kunna vara sig själva inför varandra. 

 

”Etik i vardagen” heter en bok som Maria Modig skrivit om etiska och psykologiska aspekter 

på våra handlingar i vardagen. Hon hänvisar till Aristoteles syn på vänskap för att beskriva 

relationen och enligt honom finns det tre villkor som bör vara uppfyllda för att två människor 

ska kunna kalla sig vänner: 

 

1. Man ska känna välvilja mot varandra 

2. Man ska vara medveten om att man också får välvilja från varandra. 

3. Man ska ha en orsak (listade nedan) till att man är vänlig sinnad. 

 a. Man kan ha nytta av varandra 

 b. Man kan tycka att det är behagligt i varandras sällskap 

 c. Man kan vara två dygdiga människor som möts66 

 

Maria påpekar att det är i punkt nummer 3c som den sanna, jämlika formen av vänskap 

utvecklas och att ömsesidigheten är en viktig förutsättning för vänskapen mellan grupper, 

nationer och människor. Även Björn påpekar ömsesidigheten som en viktig faktor i 

vänskapsrelationen: 

 
Vänner kan vara både lika och olika, men vänskapen måste trots det vara 

jämlik och ömsesidig i den bemärkelsen att makt och hierarki inte har med 

vänskap att göra. […] Vänner är dessutom jämlika i den bemärkelsen att det 

bör finnas en balans i relationen. Vänner kan tolerera att bli utnyttjade, men 

inte under någon längre tid, och bara om det är tillåtet att utnyttja den 

andra.67 

 

                                                 
65 Nilsson sid. 94  
66 Maria Modig Etik i vardagen (2000) Bokförlaget Forum, Stockholm, sid 63 
67 Nilsson, s. 97 
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Enligt dessa ”experter” på området vänskap har vi alltså då fått en definition av området 

såsom en frivillig icke hierarkisk relation i vilken vi känner välvilja mot varandra. Så vill vi i 

alla fall sammanfatta ovanstående. Ryms den ”vänskap” marknadsförare bygger upp med 

mottagarna i denna definition? Svårt att svara på. Men nu vet vi ju i alla fall vad relationen 

innebär. Bra. Men hur ser då kort etiken ut inom området marknadsföring? Enkelt sätt, vad 

får man göra och inte? Vi hittade de etiska reglerna för medlemmar i Annonsföreningen och 

Sveriges Reklamförbund. Regel nummero två, som finns till för att skydda konsumenterna 

lyder som följer: ”Som medlemmar i Annonsföreningen och Sveriges Reklamförbund anser vi 

att konsumenterna ska kunna lita på att vi följer lagar, regler och de rådande etiska 

normerna.”68 Etik, det handlar om läran om vad som är rätt och fel69, och här är gränserna 

svåra att dra och gråzonerna är otroligt många. Inom marknadsföringen blir det ju då helt 

enkelt sjukt svårt att kunna säga att något är etiskt fel, eller rätt för den delen. Allt är uppe för 

var människa att tolka om det ligger inom de etiska normerna och inte, och var människa 

kommer garanterat att tolka de enskilda fallen helt olika. 

 

Detta var inte alls en lätt nöt att knäcka. Men nu vet vi i alla fall vad relationen som 

marknadsföringen finns i innebär, och att det är etiska normer som avgör hur man får 

uppföra sig i reklam. Ifall det är så att marknadsföraren verkligen iklär sig rollen som vän, är 

det då rätt att bli vän på låtsas för att sälja något? 

 

Som vi ser det så är det just det som marknadsföraren gör. Låtsas vara vän. Man vet vilket 

språk man ska tala och hur man skall uppföra sig för att bli sedd på som vän, och följer de 

reglerna och ramarna som är satta för vänskapen. Det är egentligen inget svårt spel att 

spela. Vi gör det dagligen. Kliver in i olika former av samtal på olika sätt, vet vilka premisser 

vi har att följa för att uppföra oss rätt inom de olika områdena. Vi anpassar oss oftast utan att 

ens tänka på det. Men tänker på det är ju precis vad marknadsföraren för i detta 

sammanhang. Tänker på det, och utnyttjar det om man ska se det som vi gör. Men det 

kanske är att hårdra det hela, många kanske inte alls ser det som utnyttjande utan ser det 

som just information och tips. Mmm.. De har fått dig dit de vill ha dig säger vi då! För tips, det 

vill man ha från sina vänner, och ska vi se på tipsen som vänskapliga bör vi gå tillbaka till 

definitionen av vänskapsrelationen. En frivillig icke hierarkisk relation i vilken vi känner 

välvilja mot varandra. Frivillig, ja kanske, någonstans måste du ju ha accepterat vänskapen 

för att ta emot detta tips. Men att det är en icke hierarkisk relation var vi känner välvilja mot 

varandra är vi mera tveksamma till. Hierarkin infinner sig ju direkt då marknadsföraren har ett 

annat syfte än vara vänskap i relationen, vilket vi heller inte kan se som välvilja. Här sker en 

                                                 
68 Carl Anders Svensson Praktisk marknadsföringsetik (2006) Studentlitteratur, Danmark, sid 104 
69 Modig 
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krock, och en stor paradox. Vänner kan tolerera att bli utnyttjade, men inte under någon 

längre tid, och bara om det är tillåtet att utnyttja den andra.”70, skrev Björn Nilsson i sin bok. 

När får då mottagaren utrymme att utnyttja tillbaka? 

 

Regler och normer i relationer upprätthålls genom att de ständigt prövas och ifrågasättas, 

menar Maria Modig. Kanske är det detta vi nu ser?! Ett upprätthållande av reglerna. Ett test 

av hur långt man kan gå och hur man kan vrida en vänskapsrelation för att passa det egna 

syftet. Det kanske vi inte kan klaga på, det är ju allas rätt, och kanske plikt, att upprätthålla 

regler och normer. Att hjälpa till att anpassa olika definitioner av saker och ting, regler och 

relationer, till samhället vi lever i idag. Vi kan ju inte leva kvar i de föreskrifter våra förfäder 

levde efter. 

 

Vilka regler och normer följer du, och vilka vill du följa?   
 

                                                 
70 Nilsson, s. 97 
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KAPITEL 9 – så, vad innebär då allt det här? 
Regler och normer ska följas, medan reklammakarna dansar lindans mellan transparans och 

dolda metoder. Linan är lika hårfin som var gränsen för vad som är etiskt och moraliskt går. 

Användarna vill ha öppenhet och ärlighet. De anser sig också ha koll på vad som är reklam 

och inte, och vad som är okej och inte. Men vi har efter att ha gjort intervjuerna och läst 

litteratur insett att det inte alltid är så enkelt. Allt är inte antingen vitt eller svart. Dels har inte 

användarna riktigt koll på vad som är reklam eller inte. Forumanvändarna är till exempel inte 

medvetna om att de är en bricka i ett spel, i en stor process där de gör ett jobb som 

genererar stora summor pengar till diverse företag. Dels uppstår det en paradox där 

marknadsförarna betonar vikten av öppenhet, medan det i själva verket är så att denna 

öppenhet försvinner så snart ringarna börjar spridas. Är företagen ens medvetna om det? Att 

deras så kallade transparans inte alls är särskilt transparent. Med tanke på all den tid de 

lägger ned på att utveckla de här metoderna, antar vi att de visst är medvetna om det. Men 

att de anser att de visst är öppna och ärliga i de första kontakerna de tar. Mer kan de inte 

göra. Sedan är det inte längre i deras händer. 

 

På papperet kan det se ganska lågt ut. Det handlar ju om att PR-byråerna faktiskt utnyttjar 

ovetande användare till att sprida reklambudskap. Men man kan också se det på ett annat 

sätt – dessa användare har inte den blekaste aning om det här. Vad gör det då? De pratar 

om saker, och sprider rykten, härligt ovetandes om vilken tjänst de gör företagen. Rätt språk 

talas, och marknadsföringen syns därför inte i nätverken. Företagen vinner på det, vännerna 

får tips om bra varor och alla är nöjda och glada. Ja, det är faktiskt ett sätt att se på saken. 

Och kan man egentligen klandra dem? Erving Goffman berättar, som ni kan läsa om i kapitel 

4 i denna uppsats, i ”Jaget och maskerna” om de olika roller man axlar i vardagen. Dessa 

roller skiftar beroende olika situationer, och inom vilket nätverk man rör sig. Att 

marknadsförare är ”ute efter” specifika roller i specifika nätverk är alltså ingen slump, och ett 

ganska smart drag. Ett företag byter roll, använder sig av en högt ansedd användare. Rollen 

förskjuts, och då förändras även innehållet: Budskapet får ett annat värde i och med att ett 

annat ansikte förmedlar budskapet. Om vi använder Goffmans begrepp så står en vän 

frontstage och pratar, medan den egentliga användaren, företaget, befinner sig backstage. 

Följer man detta ett steg till får denna mottagare i nästa skede ikläda sig en ny roll när den 

tipsar (läs: marknadsför) om varumärket för sina vänner. På så sätt riktar man sig till 

individen, och tar därmed marknadsföringen förbi den opersonliga masskommunikationen, 

som Gummesson talade om. Kunden blir den marknadsföringskanal Söderlund beskriver 

uppstår med hjälp av nöjda kunder. Han pratade då om återkommande kunder som talar väl 

om företaget: 
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Är kunden nöjd finns sannolikheten att den kommer tillbaka till samma 

leverantör när ett köp blir aktuellt. Att kunden ska rekommendera företaget, 

leverantören eller kanske restaurangen för nära och kära är ganska troligt. 

Kunden blir alltså på det sättet en marknadsföringskanal.71 

 

Användaren Martin Theorell håller med om detta, att är man nöjd och intresserad så är man 

mottaglig: Den reklam som funkar det är ju när mottagaren tycker att det är en intressant 

vara.72 Caroline Karlsson trycker dock på att avsändaren är viktig: 
 

Jo men det är ju också skillnad mellan vänner och företag som ”tipsar”: Om 

det är någon på vänner-listan så tänker man att det är någon som bryr sig, 

det är inte ur vinstsynpunkt som den tipsar om det här. Men om det är ett 

företag så är det ju annorlunda.73 

 

Göran Adlén menade på att det är viktigt att ”prata stammarnas språk”74, för talar man fel 

språk kan det bli riktigt fel och budskapet går förlorat. Vad de ovanstådende citaten 

tillsammans säger är att det är viktigt att rätt person talar rätt språk på rätt plats – där det 

finns intresserade lyssnare. Här är alltså användarna och teoretikerna helt inne på samma 

metoder som PR-byråerna redan använder sig av: 

 
Vi har ju den fördelen att vi för samtal varje dag på nätet, och känner av. Hur 

rör sig strömningarna?  Var är människor någonstans? Vilka mötesplatser 

går upp? Vilka går ner? Vilka bloggar är populära, vilka bloggar är mindre 

populära? Vilka personer refererar man till, vilka slutar man referera till? Så 

att det här gör ju att vi har en daglig uppdatering kring hur ser det ut 

egentligen.75 

 

Vi ser här på ett överrensstämmande kring ämnet från alla parter, samtidigt som vi hittar en 

paradox. Företagen och PR-byråerna lyckas när användaren är omedveten om vad som 

sker. Om användaren å andra sidan skulle se, och genomskåda, så falerar hela 

marknadsföringsmetoden. Användarna är medvetna om vad de låter sig luras av, men ändå 

blir de det. Det känns i sammanhanget lite väl barnsligt enkelt för PR-strategerna...  

 

                                                 
71 Söderlund, s. 11 
72 Martin 
73 Caroline 
74 Adlén, s. 295 
75 Alex, Alfa PR 
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Vi har i uppsatsen fått oss en ganska bra bild av teoretikers tankar om identitet och roller – 

säljare och kund emellan. Men ju längre in i vår undersökning vi kommit så har det känts 

som att det är något de missat. Det finns något som i dessa teorier inte varit särskilt synligt 

för oss. Nämligen: Vad händer när rollen, identiteten, spelas? När någon kliver in i en roll den 

egentligen inte har, och enkelt ”lurar” mottagaren genom att gömma sig ”backstage”. PR-

byråernas kommunikatörer blir en hybrid, en blandning, av säljare och vän, bara förklätt i en 

fin titel. Goffman pratar om hur vi enkelt kan kliva in och ur olika roller på de olika scenerna i 

vardagslivet, men han gör inte en poäng av att detta enkla glidande, identiteter emellan, kan 

vara ett problem i vissa sammanhang. Människor blir lurade att lita på folk, som i det här 

fallet är avlönade för att få andra att just lita på dem. Effektiv marknadsföring? Javisst! 

Schysst? Nja, det kan diskuteras... Beatrice på Beta PR säger, som vi skriver på sidan 22, 

att det är tumregel att en person måste prata, inte ett företag. Det är samma grej här. För 

även om personen i fråga är ärlig med var den kommer ifrån så pratar ju företaget genom 

honom/henne. Företaget har iklivit rollen som denna person och drar nytta av dess status. 

Företaget har klätt ut sig, gömt sig med ursäkten att de är ärliga om vem som står bakom. 

Det har ingen betydelse, känns det som. Man har tagit sig an en identitet för att folk ska lita 

på en. Och det verkar vara accepterat, det verkar vara OK att göra på detta sätt. Vi har i alla 

fall inte sett några framträdande ifrågasättanden av detta, i den litteratur vi läst. 

 

Roller hit och dit. Vilken roll blir då egentligen marknadsförarnas/företagens? Är de företag? 

Eller är de vänner? De beter sig som vänner, de är faktiskt redan en av vännerna, men deras 

syfte är att sälja. Sjäva säger de att de, eller snarare deras kommunikatörer, måste vara vän 

med människorna i nätverket för att kommunikationen ska vara öppen och ärlig. Men att de 

har rollen ”vän” då de kommunicerar med användarna, är vi inte säkra på. I en 

vänskapsrelation, har vi lärt oss av Maria Modig och Björn Nilsson, gäller att oavsett om 

vänner är lika eller olika varandra, måste vänskapen vara jämlik och ömsesidig och att de är 

okej att utnyttja om det går båda vägarna. Men är den form av ”vänskapsrelation” vi fått 

berättad för oss av PR-byråerna verkligen ömsesidig? Oklart. Vad får användarna i utbyte, 

mer än information om en vara? Inte att förkasta informationen. Vi lever i ett 

informationssamhälle där vi suger åt oss allt av intresse för att bli fullständig.  

 

Kanske är det just intresset som är nyckelordet. Att ha gemensama intressen att diskutera, 

där åsikterna ibland går isär, det är väl så många relationer skapas. Genom att man har 

gemensamma intressen. Eller att man pratar med varandra och inser att man tycker om 

personen och dess åsikter, även om de kanske inte stämmer överens med ens egna. Men 

man måste i alla fall prata med en människa för att tycka att det är en härlig filur man vill ha 

någon form av relation med. Och genom kundservice, företgsbloggar, och en 
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”vänskapsrelation” med företaget så är detta möjligt. Att diskutera och tycka till kring en 

produkt eller tjänst man har gemensamt intresse för. Å ena sidan ur vinstsynpunkt, å andra 

sidan för personligt välbefinnande. Är det då ömsesidigt, och får man utbyte av varandras 

intellekt, så är prognosen för förutsättningarna av relationen goda. Och goda relationer 

innebär att små misstag ibland är förlåtet, som Beatrice på Beta PR sa: ”Det är bara 

mänskligt”76. 

 

Gummesson menar att denna typ av relationsmarknadsföring inte har med Internet att göra, 

utan att nätverk alltid funnits. Men vi tänker att kanske är det så att relationsmarknadsföring 

blivit nödvändig tack vare/på grund av Internet. Genom de ytterligare nätverk och 

vänskapsrelationer som öppnats upp via Internet, har även informationen blivit något man får 

av sina likasinnade. Någon har läst något där, och meddelar sina nya kompisar, en annan 

har sett något på youtube.com och låter resten av de intresserade vännerna ta del av det. 

Om inte företagen på något sätt figurerar på Internet, och tar sig in i nätverken, kan de heller 

inte vara så säkra på att de kommer att synas. Som Gummesson trycker på när han talar om 

nätverkande, att det är av stor vikt att ha ett stort och brett nätverk. 

 
Genom att exploatera Internets infrastruktur kan kärnan i organisationen 

vara liten men ändå kan företaget arbeta globalt, växa snabbt och vara 

marknadsledande (...) Dess kapital är dess nätverk av relationer.77 

 

Det måste ju vara därför företagen nu vänder sig till PR-byråerna, för att ta del av det nätverk 

av relationer och kunskap av marknaden de redan har. PR-byråerna i sin tur utnyttjar 

forumens användares privata nätverk och vips, så blir nätverket oändligt – vilken tillgång!  

 

Företag är idag ganska bra på sambansexponering i butiker och på mässor och allt vad det 

kan vara. Kan det vara så att att marknadsföra inom vänskapsrelationer är en form av 

sambandsexponering? Ja, man kanske skulle kunna säga det. Det kanske inte bara handlar 

om placering vid rätt typ av ”vara”, utan nu också vid rätt typ av relation. Vi kanske måste 

börja acceptera att där vi rör oss, kommer även företag som på något sätt kan ha något 

intresse av oss också att vara. De kommer att vilja skapa relationer. Det är ju vad allt handlar 

om. Vad allt är. Nätverk och relationer. Istället för att tycka att det är obehagligt att företagen 

tränger sig på, kanske man ska se det som om vi är vinnarna. Vi får den informationen vi är 

intresserade av.  

                                                 
76 Beatrice, Beta PR 
77 Gummesson (2002) s. 294 
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KAPITEL 10 – och sen då? 
För att återgå till det här med de marknadsföringsmetoder som används på sociala forum på 

Internet. Det finns fortfarande banners. Det finns fortfarande spam. Men alltmer handlar det 

om att använda WOM-metoden. Att inom ett nichat nätverk använda sig av kommunikatörer 

med auktoritet för att prata (öppet) om en produkt eller ett varumärke. Användarna däremot, 

de anser att det är skillnad på om det är vänner eller företag som tipsar. Företag som tipsar 

är inte okej så länge det inte är faktisk reklamplats de betalt för. Tips från vänner tar man 

däremot gärna emot. Efter vad vi har konstaterat hittills i uppsatsen så kan vi ju se det 

uppenbara i deras naivitet. Tänk så grundlurade de är. Men de ska inte känna sig dumma. 

De sätter fingret precis på vad det är företagen är ute efter – att få det att verka som att 1) de 

är ärliga och betalar för sin reklam – tillgänglig för alla intresserade. 2) vännen tipsar, och det 

är ju någon som bryr sig. Och tipsar för min skull, för att jag ska få reda på att något är bra, 

för hon själv tycker ju att det är så bra. Det är ju inte företagen som tipsar – det är vännerna. 

Det låter så simpelt med ordet tipsa, egentligen. Vad som faktiskt sker är att hela relationens 

byggstenar används då man pratar om något som intresserar båda, eller som de har ett 

behov av. Att dessa vänner bara är ett led i kedjan kommer mottagaren, och i sin tur dennes 

mottagare, aldrig få veta. Och då är ju den stora frågan: Gör det något? Rykten sprids ju inte 

vidare om man inte tycker att det är intressant, eller inte tycker att det är en bra vara eller 

varumärke. Det är ju snarare bra – ryktet förser användarna, vännerna, men information som 

de kanske skulle missat om det var en ”vanlig” reklamkampanj. 

 

Kan det vara så att det såsmåningom också blir en vana att få tillgång till marknadsföring via 

sina vänner för att tillgodose vårt informationsbehov? Kommer den typen av marknadsföring 

snart vara den enda vi bryr oss om. Reklamskyltar, banners eller tv-reklam kanske inte 

kommer att vara något vi längre litar på. Det är ju redan något som är påväg att ske. Gräver 

då inte företagen sin egen grav genom att använda relationsmarknadsföring allt mer? De 

tappar kontrollen över vad som sprids vidare och inte, medan mottagaren lär sig sålla även i 

deta forum: Det här vill jag lyssna på. Men inte det där. Det här ska jag berätta, men inte det 

där. Det är viktigt att varumärket är tillräckligt intressant. Att produkterna är tillräckligt bra. För 

vem pratar egentligen om något som är lagom? Om man ska lägga det här i användarnas 

händer, gäller det att sticka ut. Om de kommer få ett allt större ansvar, vilket vi tror, kommer 

de inte ödsla tid eller energi på att sprida vidare något man rycker på axlarna för.  

 

Om marknadsföringsmetoderna som används idag på Internet forstätter i den takt den har 

idag, med en ökning på minst 100 % per år, så borde det snart ta stopp. Om vi hela tiden får 

tips tips tips av kommunikatörer som är våra vänner, som vi har en relation till, och därmed 

hyser känslor för, kan det inte bli lite väl... mycket då? Om vi inte lär oss sålla kommer även 
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den här marknadsföringsmetoden att bli för mycket, svämma över, och göra oss mätta och vi 

vill inte ha mer på ett tag. Vi tröttnar och vill ha något nytt. Igen. 

 

När företagen och marknadsförarna väl lyckats tränga igenom ordentligt i de sociala 

nätverken på nätet känns det som att nästa steg bör bli att lyfta ut denna kommunikationen 

från de sociala nätverken på Internet – till de sociala nätverken utanför. Ja, på sätt och vis 

finns den redan där. Du kanske tänker att det inte är ett steg till, utan ett steg tillbaka. Men vi 

tänker att detta handlar om en annan typ av kommunikation. Det vi ser som det största 

problemet i sammanhanget är att marknadsföring inte längre bara spelar på vänskap. Utan 

att vänskapen spelas. Vänskapen blir ett spel för marknadsföringen. En ny version av 

Vänskapsspelet är på intågande. Nya regler skrivs, och det innebär att de gamla reglerna 

måste ändras en aning också, anpassa sig. Vänskapens regler handlar mycket om etik. Och 

etik är läran om vad som är rätt och fel. Då det nu skrivs nya regler kommer det som är rätt 

och fel vara något annat. En vänskapsrelation kommer alltså att se annorlunda ut, innebära 

nya saker. På sikt kan det leda till att sociala relationer i stort förändras. 

 

Om vänskapsrelationer idag bygger på ömsesidig respekt, och ömsesidigt utnyttjande av 

varandra, så kanske de här nya spelreglerna innebär att det inte går att lita på relationer i 

samma utsträckning som förr. Att man inte vet var man har sina vänner. Vem kan man lita 

på? Hur ska man kunna veta när tipset kommer från hjärtat eller från företagens ringar på 

vattnet? Vill vi acceptera dessa nya spelregler? Om inte, vad gör vi för att stoppa 

utvecklingen? Ifall vi spelar med så kommer reglerna, normerna, för vänskapen så 

småningom att ändras. Både på och utanför Internet. Den spelade vänskapen från 

företagens sida kommer till slut också att tränga sig in i, och blir en del av, vårt fysiska 

sociala liv. Vad händer då? Blir vårt sociala liv då också en del av marknadsföringen? 

 

Vi väljer att avsluta här, på samma sätt som vi avslutade kapitel 3, med citatet från 

Gummesson:  

 
Livet är ett nätverk av relationer och universum erbjuder ingen nödutgång för 

den som vill stiga av. Samhället är ett nätverk av relationer. Detta gäller även 

affärslivet och marknadsföringen.78 

 

Kanske är det dags att gå hem och göra dig en skylt att hänga runt halsen, som lyder: 

INGEN REKLAM, TACK! 

                                                 
78 Gummesson (2004) 
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BILAGA 1 

 

DISKUSSIONSPUNKTER, UTÖVARE 

- Berätta om er verksamhet. 

- Berätta om din roll. 

- På vilket sätt använder ni SNS som plattform i det PR-arbete ni gör? 

- Hur går det arbetet till? 

- Har in sett någon skillnad i antal kunder inom området? 

- Finns det moraliska gränser? Vilka/Varför inte/På vilket sätt? 

- Har ni diskuterat om marknadsföringen i forumen kan störa ordningen och den övriga 

sociala gången? 

- Hur ser ni på framtiden för marknadsföringen inom SNS? 

 

DISKUSSIONSPUNKTER, ANVÄNDARE 

- Hur ser det dagliga användandet av SNS ut för er? 

- Hur länge har ni använt er av sociala forum, och hur började ert användande? 

- Hur ser ni på forumen? 

- Varför tror ni att det blivit så populärt? 

- Ser ni någon skillnad mellan olka forum? 

- Hur ser ni på SNS-forumens möjligheter? Varför är forumen så stora just nu? 

- Vilken slags marknadsföring har ni sett i forumen? 

- Hur ser ni på ex. köp/sälj-annonser eller festinbjudningar i forumen? 

- Är marknadsföringen välkommen eller störande? På vilket sätt? 

- Kan marknadsföringen göras annorlunda för att tilltala mer? 

- Vilken marknadsföring tilltalar er mest? 

- Vad ser ni för framtid för SNS-forum? 


