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Abstrakt

Syftet med examensarbetet är att förstå hur verksamheter använder social 
media och vad de tror om den framtida utvecklingen. Avsikten var att skapa 
en  generaliserbar  bild  av  hur  verksamheter  använder  social  media,  samt 
skapa ett underlag till vad verksamheter bör tänka på när de börjar använda 
social  media  professionellt.  Undersökningen  genomfördes  med  ett 
kvalitativt angreppssätt. Teori och insamlad empiri är överens om att social 
media främst bör användas för dialog med kunder och målgrupper, inte för 
marknadsföring.  Slutsatsen för examensarbetet  är  att  det viktigaste  är att 
fokusera på dialog och kommunikation. Det är svårt att förutsäga hur social 
media kommer att utvecklas i framtiden, men det sociala tänket är här för 
att stanna.

Nyckelord:
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Abstract:

The  purpose  of  this  thesis  is  to  understand  how enterprises  uses  social 
media and what they believe about its future development.  The intention 
was  to  create  a  general  perspective  of  enterprises  use  of  social  media. 
Another  purpose  was  create  a  decision  basis to  what  enterprises  should 
think of when starting to use social media professionally.The research was 
conducted using a qualitative method. Theory and empirical data suggest 
that social media should be used to create dialog with customers and target 
groups, not marketing. The implication for the study suggests that the most 
important aspect is to focus on dialog and communication. It is difficult to 
predict how social media will develop in the future, but the social way of 
thinking is here to stay.
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1 Introduktion 

Kapitlet presenterar bakgrund, syfte och forskningsfrågor till  
undersökningen. Även tidigare forskning inom området, avgränsningar samt  
disposition för examensarbetet.

1.1 Inledning

Social media har idag fått en allt större betydelse vid global kommunikation. 
De tjänster som har gjort det möjligt är bl.a. Facebook, YouTube och 
bloggar. Antalet användare beräknas snart uppnå två miljarder sammanlagt. 
Det finns i nuläget inget som tyder på att utvecklingen kommer avstanna, 
istället kommer social media att bli en mer naturlig del av samhället 
(Computer Sweden, 2011).
    Människor har under alla tider kommunicerat, utbytt erfarenheter och gjort 
rekommendationer. Teknikens utveckling har gjort det möjligt att 
kommunicera snabbare än tidigare. Det går idag att nå en större grupp 
människor än vad som var möjligt innan (Carlsson, 2009).
   Kommunikation genom social media har ökat, detta bidrar till att fler 
verksamheter tvingas använda social media för att nå nya målgrupper. 
Dagens verksamhetsstrukturer kan i framtiden behöva förändras 
organisatoriskt p.g.a. nya krav på kommunikation. Verksamheter som inte 
lyckas anpassa sig till detta kommer att hamna efter i utvecklingen. Det är 
därför viktigt att interagera med kunderna, istället för att sända ut 
enkelriktade budskap (Halligan & Shah, 2010). En artikel i Computer 
Sweden (2011) instämmer och nämner att även öppenhet är en viktig del. 
Social media innebär en ny möjlighet för verksamheter att kommunicera, 
men kraven på kommunikation, marknadsföring och agerande i medierna 
ökar ständigt (Carlsson, 2009).    
   Användare av social media är både producenter och konsumenter samtidigt. 
De som registrerar sig får tillgång till de tjänster och funktioner som erbjuds 
(Löfberg, 2009).
   En studie utförd av Nordicom vid Göteborgs universitet 2009, visade att 
medelålders och äldre människor använder sig till störst del av traditionell 
media (radio, tidningar, TV). Medan människor mellan 15-24 år använder 
social media, t.ex. Facebook i störst utsträckning. 
Social media har idag tagit lika stor plats som traditionell media på internet 
(Internetstatistik, 2010).
  Varför bör verksamheter engagera sig i social media? Det är ett enkelt sätt 
att nå nya målgrupper och öka sin exponering på internet (Halligan & Shah, 
2010). 
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1.2 Tidigare forskning

Idag saknas samlade studier av hur verksamheter använder social media. Det 
finns studier som är gjorda på enskilda verksamheter men dessa är inte 
generaliserbara. Undersökningen avser att skapa en generaliserbar bild av hur 
verksamheter använder social media.
   Bengtsson och Lantz (2010) tar upp hur och varför verksamheter bör 
använda social media. Avsikten med uppsatsen var att skapa riktlinjer för 
verksamheter som vill börja med detta. Uppsatsen var tänkt att ha ett 
undervisande syfte och fokuserar mindre på den faktiska användningen. 
Författarna kom fram till att social media inte bör användas för 
marknadsföring, utan för att hålla dialog med kunder och få feedback.
   Lundin och Lundqvist (2010) har undersökt hur social media kan användas 
i marknadsföring. Författarna kom fram till att social media inte bör ses som 
renodlade reklamkanaler. De bör istället ses som kommunikationsverktyg 
som kan användas för att bygga relationer och skapa insikt i verksamheten.
Författarna nämner att ständiga uppdateringar och kontinuerlig dialog är 
viktigt när man börjar använda social media. De viktigaste faktorerna är att 
vara tillgänglig och närvarande i de medier som används.
   IT-företaget Avanade gjorde 2008 en studie som visade att 7 av 10 svenska 
verksamheter är rädda att använda social media, p.g.a. säkerhetsskäl. Det 
största skälet är, enligt Sverigechefen vid Avanade, rädslan att 
hemlighetsstämplat material läcker ut, snarare än rädslan för bristande 
säkerhet (Internetworld, 2008).
    Danielson och Stjärne (2009) skriver hur social media kommer att påverka 
verksamheters kontakt med målgrupper i framtiden. En respondent nämnde 
att få verksamheter använder social media i dagsläget. En anledning till detta 
var osäkerheten över hur de bör interagera med sina målgrupper. Uppsatsen 
nämner även att marknadsföring har blivit en social aktivitet och att kunder 
tröttnat på s.k. ”offline-interaktion” med varumärken och tjänster. En annan 
respondent nämnde att social medias framtida utveckling kommer leda till, att 
fler verksamheter börjar använda sig av reaktiv marknadsföring.
   Lilius (2009) tar upp tre olika trender för social medias framtida utveckling:

• Användningen av sociala media bland verksamheter kommer att öka
• Användningen kommer att kräva organisatoriska förändringar
• Social media kommer att ta börja ta över verksamheters användning 

av traditionella medier
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1.3 Problemformulering

Den privata användningen av social media har ökat under de senaste åren, 
och nya tjänster tillkommer ständigt. Det finns inget i nuläget som tyder på 
att utvecklingen kommer avstanna. Social media är fortfarande ett nytt 
forskningsområde, och det saknas idag forskning om hur social media 
används professionellt av verksamheter. Många verksamheter idag har inte 
insett potentialen som social media kan ge.
Examensarbetet avser att besvara:

• Hur använder verksamheter social media i dagsläget?
• Hur ser verksamheter på användning av social media i ett framtida 

perspektiv?

1.4 Syfte 

Examensarbetets syfte är att undersöka verksamheters användning av social 
media och vilken framtida potential de ser inom området. Avsikten med 
resultatet är att skapa en generell bild över hur verksamheter använder sig av 
social media professionellt. Ett annat syfte är att skapa underlag till 
verksamheter som vill börja använda social media professionellt.

1.5 Avgränsning/Begränsning

Undersökningen fokuserar på social media i allmänhet och kommer inte 
beskriva någon teknisk uppbyggnad, eller jämföra de olika medier som finns. 
Verksamheterna som intervjuades valdes ut efter kriteriet att de använt social 
media aktivt under minst ett år. Undersökningen har även ett regionalt fokus 
på Småland.

1.6 Målgrupp

Undersökningens målgrupp är verksamheter som använder social media och 
även de som är intresserade av att börja. En vetenskaplig målgrupp är 
studenter inom informatik, medieteknik och forskare inom liknande ämnen.

3 (69)



1.7 Disposition 

Examensarbetet innehåller följande kapitel:

Kapitel 2, teori:
Kapitlet redovisar det teoretiska material som legat till grund för 
examensarbetet. Det följer en tematisk indelning efter forskningsfrågorna.

Kapitel 3, metod:
Kapitlet redovisar examensarbetets vetenskapliga förhållningssätt och 
arbetsmetoder. Urvalet av respondenter förklaras och även hur 
undersökningen ska genomföras.

Kapitel 4, empiri:
Kapitlet redovisar respondenternas svar på intervjufrågorna.

Kapitel 5, analys:
Kapitlet redovisar jämförelse mellan teori och empiri. Likheter och skillnader 
lyfts fram och diskuteras.

Kapitel 6, diskussion:
Kapitlet redovisar en diskussion över examensarbetets olika delar och 
genomförande.

Kapitel 7, avslutning:
Kapitlet redovisar slutsatser och förslag på fortsatt forskning.

Kapitel 8, referenser:
Kapitlet redovisar referensmaterialet för examensarbetet.
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2 Teori

Kapitlet presenterar litteraturgenomgången och är strukturerat utefter  
undersökningens forskningsfrågor. Kapitlets struktur är indelat efter allmänt,  
definitioner, verksamhetsanvändning och framtid.

2.1 Allmänt om social media

Tidigare ansågs det vara en fördel att vara anonym på internet, men idag är 
situationen annorlunda. Social media har ändrat denna attityd, främst 
mötesplatsen Facebook. Syftet med social media är att hålla kontakt med 
människor, samt dela med sig av innehåll och hålla sig uppdaterad om vad 
ens kontaktnät gör (Löfberg, 2009).

Mark Zuckerberg (2010), Facebooks grundare, säger:

“The web is at a really important turning point right now. Up 
until recently, the default on the web has been that most things  
aren't social and most things don't use your real identity. We're  
building towards a web where the default is social.” (Nilsson, 
2011)

   Sociala nätverk har vuxit snabbt under de senaste åren. Gemensamt för 
dessa är att användaren skapar en profil och kan kommunicera med andra 
medlemmar, samt dela med sig av information (Passant, 2009). Internet 
fungerar idag som ett samlat kommunikationssystem och utvecklas ständigt. 
Detta gör att allt fler börjar använda den sociala webben och får större vana 
av den (Nilsson, 2010). 
   Den tekniska utvecklingen med snabbare internetuppkoppling har 
möjliggjort att information kan spridas snabbare (Kaplan & Haenlein, 2010; 
Weber, 2009).
   Nilsson (2011) anser att det som definierar social media är viljan att skapa 
relationer och dela med sig av information. Carlsson (2009) instämmer med 
detta och tar även upp tre punkter till. Dessa är sammanställda nedan:

• Delta i konversationer - social media är inte ett sätt för 
envägskommunikation

• Ta del av andras kommunikation - interaktion är en viktig del av 
social media

• Dela med sig av information
• Knyta nya kontakter och behålla gamla
• Att skapa innehåll - publicera bilder, filmer och texter
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2.2 Definitioner av social media

Grunden för social media anses vara web 2.0 som började växa fram 2004 
(Carlsson, 2009). Tanken bakom web 2.0 är att användarna själva bidrar med 
innehåll, s.k. användarskapat innehåll. Carlsson (2009) samt Kaplan och 
Haenlein (2010) menar att användarskapat innehåll är resultatet av den 
sociala webbens samlade innehåll. Web 2.0 bör ses som nytt tankesätt, istället 
för en uppdatering av internet (Breslin, Decker & Passant, 2009).

   Evans (2008) anser att: “ Social media involves a natural, genuine 
conversation between people about something of mutual interest, a 
conversation built on the thoughts and experiences of the participants”

Figur 1

The social media starfish, visar de olika typerna av social media (Hämtad  
från: http://farm3.static.flickr.com/2293/1814873464_02b8d3f59e.jpg).
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Forrester research delar in användarna av social media i olika grupper 
(Carlsson, 2009):

Kreatörer – skapar innehåll, skriver bloggar och publicerar foton
Kritiker – publicerar omdömen av olika tjänster/produkter
Samlare – samlar på foton och länkar
Deltagare – är medlemmar av olika nätverk och besöker dem regelbundet
Åskådare – läser bloggar, chattar och skriver i forum 

Åskådargruppen är den största, de använder social media men är sällan 
dialoginriktade. Detta kan förklara att många verksamheter upplever svagt 
gensvar på sina inlägg och kampanjer i social media, trots många läsare 
(Carlsson, 2009).

Bloggar

Ordet blogg började användas först i slutet av 1990-talet och är en 
förkortning av ”web log” (Safko, 2010). Tusentals bloggar startas varje dag 
och det görs mångfaldigt fler inlägg (Passant, 2009). Enligt Löfberg (2009) är 
bloggar de första sociala medierna och kan betraktas som journalbaserade 
dagböcker som förs på internet. 
   Innehållet kan bestå av text, bilder filmer eller länkar. Det som gör bloggar 
till ett interaktivt medium är möjligheten att kommentera inlägg (Kaplan & 
Haenlein 2010).
   När privatpersoner började blogga tydliggjordes social medias möjligheter 
att påverka, varje bloggare kunde bli en potentiell sändare (Löfberg, 2009). 
Verksamheter använder sig av bloggar, för att uppdatera t.ex. kunder om vad 
som händer i verksamheten (Kaplan & Haenlein 2010) .
   Bloggar erbjuder bra möjligheter till marknadsföring och påverkan. Jämfört 
med en vanlig webbsida så erbjuder bloggar (Ström, 2010):
Snabbare och mer direkt kommunikation
Möjlighet att vara mer personlig
Dubbelriktad kommunikation istället för enkelriktad, så länge kommentarer 
är tillåtna
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Mikrobloggar 

Mikrobloggen ses som en kombination av en vanlig blogg och ett chattforum. 
Den största mikrobloggen är Twitter (Halligan & Shah, 2010), exempel på 
andra är Jaiku och Bloggy (Ström, 2010). 
Syftet är att låta användaren göra korta uppdateringar, dessa syns för alla som 
följer kontot. En mikroblogg tillåter ett begränsat antal tecken i varje inlägg, i 
Twitters fall 140 stycken. Mikrobloggen är vanligtvis publik. Det går att göra 
uppdateringar både från webbsidan och genom mobiltelefoner.
   Exempel på svenska verksamheter som använder mikrobloggar är bl.a. SJ, 
Telia, och Vattenfall, som använder dem för kundservice och dialog med sin 
målgrupp (Nilsson, 2010).

Twitter startades av Jack Dorsey, Evan Williams och Biz Stone i Kalifornien 
2006 (Safko, 2010) och har vuxit snabbt i användarantal. Idag är tjänsten ett 
globalt fenomen (Halligan & Shah, 2010).
   Safko (2010) berättar om ”Social Twitter Jargong” och nämner följande 
termer:

• En twittrare är en person som använder tjänsten
• En tweet är en uppdatering eller ett svar till en annan användare

Sociala nätverk

Clapperton (2009) samt Kaplan och Haenlein (2010) definierar sociala 
nätverk som internetbaserade verktyg. Syftet med dessa är att användarna 
skapar profiler och interagerar med varandra, både öppet och privat. Det går 
att bjuda in vänner och kollegor för att få tillgång till deras profiler, skicka e-
post och snabbmeddelanden mellan varandra. Papacharissi (2009) tar även 
upp i sin definition att synlighet kan ställas in för personer i och utanför det 
egna nätverket. 
   Det finns tre kännetecken för ett socialt nätverk (Nilsson 2011):

• Hur offentlig nätverket är  
• Öppenhet för nätverket, och vem som får tillgång till informationen 

utan att vara inloggad 
• Hur mycket egen information som användaren vill dela med sig av

Classmates var ett av de första sociala nätverken och grundades 1995 av 
Randy Conrads. Det var ett verktyg för att återuppta kontakten med gamla 
klasskamrater (Brown, 2009).
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Dagens största sociala nätverk är Facebook som grundades februari 2004 av 
Mark Zuckerberg. Det är en tjänst som låter människor umgås över internet 
(Ström, 2010), det används både av verksamheter och privatpersoner (Safko, 
2010). Användarna kan uppdatera status, ladda upp bilder, lägga till 
utbildning och annan information om sig själva. Denna information 
publiceras i ett nyhetsflöde (News feed) som alla kontakter kan ta del av. 
Verksamheter kan använda Facebook för att komma i kontakt med kunder 
och nå nya målgrupper. Eftersom det finns ett stort nätverk att tillgå, behöver 
verksamheterna bara lära sig hur det ska användas på bästa sätt (Clapperton, 
2009).  
     LinkedIn grundades 2003 i Kalifornien av Reid Hoffman (Safko, 2010) 
och är ett nätverk för att skapa yrkesmässiga kontakter. Till skillnad från 
andra sociala nätverk, som t.ex. Facebook, används LinkedIn enbart i 
affärsmässiga syften. Det är kontaktskapandet som gör sidan till ett 
användbart tjänst t.ex. i rekryteringssyften (Halligan & Shah, 2010).

Content communities 

Det främsta syftet med content communities är att användarna dela innehåll 
ned varandra. Två av de största ”content communities” är Flickr (foto) och 
YouTube (video). Användare behöver inte skapa en profil för att ta del av 
innehållet (Kaplan & Haenlein, 2010) men för att för att kommentera bilder 
och videoklipp krävs det ofta inloggning. Publicerade foton och videofilmer 
kan vara antingen offentliga eller privata (Carlsson, 2009).
   Flickr lanserades 2004 av Caterina Fake och Steward Butterfield (Safko, 
2010). Företaget Yahoo! köpte upp Flickr år 2005. I början var idén att samla 
och byta andras bilder, men på senare tid blev det inriktat på att ladda upp 
och lagra användarnas egna material. Nya funktioner infördes för att utveckla 
denna del, som möjligheten att tagga bilder, spara favoriter samt rankning av 
populära bilder (Brown, 2009).  
   YouTube grundades februari 2005 av Chad Hurley, Steve Chen och Jawed 
Karim (Safko, 2010), och ägs nu av Google (Postman, 2009). Registrerade 
användare har möjlighet att kommentera filmer samt ladda upp egna klipp på 
max 10 minuter, det är möjligt att öka denna tidsgräns mot betalning. 
YouTube skiljer sig mot annan social media, eftersom det handlar om 
videoklipp. 

Collaborative projects

”Collaborative projects”, eller samarbetsprojekt, syftar till gemensamt 
skapande av innehåll. Detta anses vara den mest demokratiska delen av 
användarskapat innehåll. Tanken bakom ”collaborative projects” är att 
gemensamma insatser från många deltagare leder till ett bättre slutresultat. 
(Kaplan & Haenlein, 2010).
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En del inom “collaborative projects” kallas ”communities of practice”. Det är 
grupper av människor som delar ett gemensamt intresse, t.ex. ett arbete eller 
en hobby. Att bevara kunskap är viktigt och verksamheter har inte råd att 
förlora kompetens. Därför är det viktigt att bevara den internt inom 
verksamheten (McDermott, Snyder, Wenger 2002). Ett exempel på detta är 
Nokia, som har en intern wiki där anställda kan uppdatera andra om ett 
projekts status samt diskutera idéer (Kaplan & Haenlein, 2010).
   Wikipedia grundades 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger (Brown, 
2009). Det är världens största lexikon och användarna bidrar till innehållet. 
De som har konto på Wikipedia kan själva skapa och ändra artiklar (Tapscott 
& Williams, 2006). Artiklarna granskas inte vetenskapligt, som i traditionella 
uppslagsverk utan av sakkunniga inom artikelns ämne (Brown, 2009).
   Jimmy Wales summerar tanken bakom Wikipedia på följande sätt: 
”Imagine a world in which every single person on the planet is given free 
access to the sum of all human knowledge. That’s what we’re doing” 
(Tapscott & Williams, 2006, s.71) 
   Google docs är en tjänst som tillåter användare att publicera dokument på 
internet. Övriga funktioner är att användaren kan organisera sina dokument, 
kontrollera tillgänglighet och arbeta med upp till tio personer samtidigt 
(Safko, 2010).

2.3 Verksamhetsanvändning av social media

Den privata användningen av social media växer snabbt, men när det gäller 
den affärsmässiga ökar den inte i samma takt. En av de främsta anledningarna 
till att verksamheter bör använda social media, är att det har blivit mer utbrett 
och spridits mer i åldersgrupperna. Social media har tillfört en större 
öppenhet i verksamheter, detta är något som ställer krav på att anställda inser 
betydelsen av sitt eget agerande på internet. För att arbeta med sitt varumärke 
i social media krävs det engagemang, både av personalen och verksamheten 
(Nilsson, 2010). Att använda social media innebär att verksamheten blir mer 
öppen och dialoginriktad.
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Små verksamheter har större möjligheter att lyckas med social media, 
eftersom de ofta har ett annat personligt engagemang och kortare 
beslutsvägar (Carlsson 2009). Weber (2009) instämmer med detta, och säger 
att det kan vara lättare för små och medelstora verksamheter att dra nytta av 
social media. Större verksamheter måste oftare fatta beslut och engagera sina 
anställda i social media innan användningen kan börja (Carlsson, 2009). 
Clapperton (2009) menar att många verksamheter saknar en tanke bakom 
användandet av social media. Detta illustreras av figuren under (figur 2)

Använder dina kunder 
social media?

Kan du lära dig några drag och lägga upp innehåll?

Gå med i Twitter och Facebook. Dem är troligtvist de mest kända.

Tycker du att de 
borde?

Ja Ja

Ja

Vet inte

Figur 2

Clapperton presenterar en modell över hur verksamheter ofta förhåller sig  
till social media (Clapperton, 2009. S. 10).
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Figuren nedan (figur 3) visar hur Clapperton (2009) menar att verksamheter 
borde tänka vid införande och användande av social media.

 
Använder dina 
kunder Social 

media?

Tänk dig för varför du 
anstränger dig

på social media.
Har du ett uttalat mål du vill uppnå med social media?

Kan jag publicera något intressant och övertygande i nätverket och mäta dess 
effekter mot mina mål?

Om ja, fundera på om social media bör bli en del av marknadsföringen.

Övervaka situationen ifall de ändras , men
för tillfället kommer inte detta att ändras

Vilken plattform?

Ta reda på det

Twitter Facebook LinkedIn Youtube

Ja

Vet inte

Ja

Nej

Nej

Ja

Figur 3

Clapperton presenterar ett förslag hur verksamheter borde tänka innan de  
börjar använda social media (Clapperton, 2009. S. 10).

   En del verksamheter kommer inse att social media passar dem bra medan 
andra fortfarande kommer att se större nytta med traditionell media. Mycket 
beror på vilken typ av verksamhet det handlar om (Carlsson, 2009).
   I nuläget finns framstående verksamheter som lärt sig använda social media 
till att stärka relationen med sina målgrupper, dessa kallas ”SocialCorp”. Två 
exempel på denna typ av verksamheter är Dell och IBM (Postman, 2009). 
   Social media bör inte betraktas som en mirakellösning för verksamheter, 
utan mer som ett komplement till det sätt verksamheten arbetar. Det är viktigt 
att integrera social media i sin affärsplan, och att ha ett syfte med 
användningen (Clapperton, 2009).
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Marknadsföring

De senaste åren har marknadsföringen förändrats, detta börjar synas allt 
tydligare på internet. Marknadsförare har under lång tid ansträngt sig för att 
vara i samma medier som sina kunder, och de har nu följt med dem ut på 
internet. 

Detta har gjort att kundbeteendet har förändrats, marknadsförare och säljare 
måste nu vara tydligare med att skapa dialog och relationer med målgruppen 
(Tuten, 2008).
   De gamla metoderna inom marknadsföring börjar bli omoderna, det som 
fungerade bra förr gör det inte längre och det behövs nya tankesätt. 
Människor försöker idag att undvika reklam med teknikens hjälp (Weber, 
2009).
   Nöjda kunder har alltid varit den bästa reklamen. Idag är folks nätverk 
större än någonsin, detta gör det viktigt att komma överens med sin målgrupp 
för att undvika spridning av negativa rykten (Carlsson, 2009).  
   Innan social media användes av verksamheter för marknadsföring, var de 
s.k. ”push-teknikerna” vanliga. Detta innebär att budskap ”tvingas” på 
målgruppen genom att vara avbrytande, t.ex. ett reklaminslag i TV eller 
radio. Målgruppen har ingen möjlighet att svara på budskapet, bara ta emot 
det. Motsatsen till detta kallas ”pull-tekniker”, vilket innebär att mottagaren 
väljer att ta del av ett budskap, exempelvis en YouTubefilm. Detta har blivit 
vanligare inom marknadsföring, med hjälp av social media. 
   Folk pratar ofta om produkter och erbjudanden i sina nätverk, detta gör att 
verksamheter får gratis reklam (Clapperton, 2009). Detta kallas viral 
marknadsföring och är en önskvärd effekt att uppnå för marknadsförare inom 
social media. Det innebär att medlemmarna i nätverket rekommenderar 
varandra och andra om budskapet, som sprids genom en kedjereaktion. 
Målgruppen blir en förlängning av den egna marknadsavdelningen (Ström 
2010). Social media kan ses som ett komplement till verksamhetens övriga 
marknadsföring, inte en ersättare (Carlsson 2009; Clapperton, 2009)

Kommunikation

Den klassiska kommunikationsmodellen utformades på 1940-talet. Den 
innebär att marknadsföraren skickar ett enkelriktat budskap till en mottagare 
som inte kan svara på det. Modellen har länge tillämpats för marknadsföring 
inom traditionella reklamkanaler, som TV, tidningar och radio (Carlsson, 
2009). 
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Social media är inte renodlade affärsverktyg men de kan användas av 
verksamheter för att skapa dialog och kommunicera med sin målgrupp. Det 
är viktigt att verksamheten hittar en lösning som fungerar utifrån 
målgruppens perspektiv (Nilsson, 2010). Marknadsförare bör interagera med 
målgruppen och finnas i samma sociala nätverk som dem (Weber, 2009).
Detta är en ny situation för marknadsförare, eftersom enkelriktad 
kommunikation länge varit en central del inom marknadsföring. 
Tvåvägskommunikation inom social media är inget krav, men det finns 
många fördelar med att skapa dialog. Exempel på fördelar är bättre kontakt 
med målgrupper och mer trafik till verksamhetens egna sidor (Ström, 2010).
Eftersom social media bygger på öppenhet och viljan att dela med sig är det 
viktigt för verksamheter, att tänka på hur de ska kommunicera med 
målgruppen (Nilsson, 2011).

Mätning

På internet är nästan allt mätbart, detta förklarar intresset för social media ur 
marknadsföringssynpunkt. Traditionella reklamkampanjer tar tid att 
administrera och genomföra (Nilsson, 2010).
   Möjligheten att mäta responsen i social media har gjort att verksamheter 
satsar mer resurser på marknadsföringskampanj inom medierna. Tidigare 
erbjöd digital marknadsföring begränsade mätmöjligheter, t.ex. antalet 
sidvisningar (Tuten, 2008).
   Frågan hur man mäter effekten av social media är omdiskuterad, vad ska 
man titta på och hur ska man mäta? Exempel på mätvärden är (Carlsson, 
2009):

• Unika besökare
• Antal besök
• Sidvisningar
• Antal kommentarer
• Antal fans, följare
• Andra webbsidor som länkar
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Att mäta olika aspekter av social media ger möjlighet att utvärdera vad som 
sker i olika delar av köpprocessen (Evans, 2008). Tre mätvärden att titta 
närmre på är:

Innehåll – Vad är det som sägs?
Relevans – Har det som sägs någon betydelse för den egna
                         verksamheten?
Påverkan – Kan det som sägs påverka verksamheten?

Det finns olika verktyg för att utföra mätningar med hjälp av social media. 
De flesta är kostnadsfria, förutom arbetstiden som läggs på att administrera 
dem (Brown, 2009). 
Google har tagit fram tjänster som tillåter användare att övervaka och mäta 
vad som händer på internet. En av dessa är Google Alerts. Brown (2009) och
Safko (2010) skriver att Google Alerts är ett verktyg som ger uppdateringar 
genom e-post eller RSS-flöden (snabba nyhetsuppdateringar). Användaren 
kan ställa in sex kategorier av uppdateringar, och även hur ofta dessa sker 
(Safko, 2010).
  En annan tjänst är Google Analytics som visar besöksstatistik för en vald 
webbsida. 
   Den kan även spåra vart besökarna kommer ifrån, om träffarna generades 
genom sökmotorer, länkade av andra sidor (och vilka sidor dessa är), nätverk 
eller e-post kampanjer (Brown, 2009).

Omvärldsbevakning

Verksamheter kan använda social media för omvärldsbevakning. 
Konversationer på internet sker öppet och verksamheter kan följa dem 
(Carlsson, 2009). Det är möjligt att söka efter nyckelord i social media, och 
upptäcka i vilka sammanhang verksamhetens varumärke nämns (Anderson, 
2008). Genom att följa användare kan verksamheter få en överblick av 
(Carlsson, 2009):

• Marknaden och omvärlden
• Möjligheter att se styrkor och svagheter i egna och andras produkter

Social media ger möjligheten att upptäcka missnöjda kunder i tid, innan de 
sprider sitt missnöje:

”Tack vare social media kan vi fånga upp saker som våra  
kunder inte gillar redan på ett tidigt stadium” 

Magdalena Örn, Ving (Carlsson, 2009 sid. 51).
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Verksamheter som inte bevakar marknaden riskerar att isolera sig själva, 
vilket kan riskera möjligheten att komma fram till nya idéer (Weber, 2009).
   Verksamheter kan förbättra uppfattningen om sitt varumärke genom att 
engagera sig med målgruppen (Postman 2009).
   Google Trends är en tjänst som övervakar aktiviteten i ämnen eller 
organisationer som man är intresserad av. Det finns även ett tillägg som 
kallas ”Hot trends”, där de snabbast växande söktrenderna kan följas. Det går 
att ställa in hur ofta uppdateringar skickas och bidrar till att ge en generell 
bild över intressen och sökningar (Brown, 2009).

2.4 Framtidsanvändning av social media

För några år sedan existerade inte begreppet social media, men det är på väg 
att bli en viktig del inom marknadsföring (Nilsson, 2011).
   Den grundläggande trenden är att människor allt mer går mot att alltid vara 
uppkopplade. I många länder är det vanligare att gå ut på internet genom 
mobiltelefonen är datorn. Detta kommer att leda till att allt fler använder 
social media oavsett vart de befinner sig, något som får stor betydelse för 
marknadsförare som vill uppnå viral spridning. Kampanjer bör utformas så de 
fungerar för mobiltelefoner (Ström, 2010). 
   Weber (2009) skriver att det är svårt att förutse hur traditionell media och 
andra verksamhetstyper påverkas av social media. Dessa bör inte betraktas 
som nya medier, utan snarare mötesplatser där verksamheter kan komma i 
kontakt med målgrupper.
   Människor kommer alltid ta till sig ny teknik för att kommunicera, men 
med tiden kan social media komma att förändras (Clapperton, 2009).
Olika plattformar tillkommer och försvinner, det innebär att det lönar sig för 
verksamheter att planera inför framtiden. (Nilsson, 2010). Social media är 
fortfarande ett nytt tillvägagångssätt inom marknadsföring, men målen är 
oförändrade (Weber 2009).
   Social media har börjat få allt större inverkan på människors liv och är här 
för att stanna, både privat och i verksamheter (Ström, 2010).
   Analytiker tror att web 2.0 och social media kommer bli vanligare i 
framtiden och inget tyder på att människor blir mindre sociala än idag 
(Carlsson, 2009).
Weber (2009) tror att den sociala webben kommer bli en huvudsaklig källa 
för bl.a.:

• Informationssökning
• Shopping/handel
• Planering
• Underhållning
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Det är svårt att förutsäga vad som kommer hända med social media i 
framtiden. Däremot är det viktigt att försöka planera vilken väg verksamheten 
bör inrikta sig på (Clapperton, 2009).
   År 2010 hade fler personer tillgång till bredband än prenumerationer på 
dagstidningar. En stor anledning till detta är att den sociala webben både är 
lättåtkomlig och, i de flesta fall kostnadsfri. Framtiden tillhör de 
verksamheter som vågar släppa det traditionella tänkandet, och låta 
målgruppen sköta marknadsföringen genom social media (Nilsson, 2011). 
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3 Metod

Kapitlet presenterar undersökningens vetenskapliga förhållningssätt,  
ansatser, fenomenen, angreppssätt, utformning, kvalitet och etik.  
Motiveringen till valda metoder presenteras efter varje avsnitt. Efter detta  
följer undersökningens genomförande.

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Jacobsen (2002) menar att ett vetenskapligt förhållningssätt visar forskarnas 
tolkar verkligheten. Det finns två olika, hermeneutik och positivism. Hartman 
(2009) instämmer och hävdar att förhållningssättet påverkar även 
datainsamlingsmetoden.
   Hermeneutik, även kallat förståelsebaserat förhållningssätt, innebär att 
tolka verkligheten och förstå hur andra människor uppfattar omvärlden. 
Upplevelser kan inte mätas, därför måste människors beteende och 
handlingar tolkas (Davidson & Patel, 2003; Hartman, 2009). Starrin och 
Svensson (2009) ser det hermeneutiska förhållningssättet som studieobjekt, 
som består av mänskliga handlingar och företeelser placerade i sina 
sammanhang. Det som studeras ska ge svar på innebörder och avsikter. 
   Positivismen menar att de enda mätbara resultaten är de som studeras 
objektivt. Detta är enligt filosofen Auguste Comte, som gav upphov till 
termen positivism, det enda sättet att bedriva vetenskap (Hartman, 2009). 
Jacobsen (2002) skriver att det enbart är objektiv data som är intressant, inte 
studieobjektens känslor och upplevelser av ett fenomen.
   Bryman och Bell (2003) beskriver skillnaden mellan hermeneutik och 
positivism med att hermeneutik är inriktad på att förstå människors beteende 
och handlingar, medan positivismen är inriktad på att förklara dem.
  Förhållningssättet i undersökningen var positivistiskt eftersom vi ville 
beskriva hur social media används i verksamheter, och inte förstå varför 
respondenterna använder social media.
  Ett hermeneutiskt förhållningssätt hade istället varit lämpligt om 
undersökningen hade varit inriktad på att förstå varför verksamheter använder 
social media.
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3.2 Vetenskapligt ansats

Den vetenskapliga ansatsen behandlar hur hypoteser och empiri ligger till 
grund för forskningen. Det finns två ansatser, deduktiv och induktiv 
(Creswell, 2009). 

Deduktiv ansats, kallas även hypotetisk-deduktiv ansats, och betyder i 
vetenskapliga sammanhang logiskt härledd. Slutsatser skapas utifrån en 
hypotes (Hartman, 2004). De hypoteser och den teori som bevisats kommer 
att styra datainsamlingsmetoden (Bryman & Bell, 2007). 
   Deduktion innebär att forskarna skaffar sig kunskaper på förhand om det 
valda ämnet, för att sedan samla in empiri och jämföra den med teorin. Det 
som studeras är tidigare empiriska teorier och forskningsresultat. (Jacobsen, 
2002). Vanligt förekommande kritik mot den deduktiva ansatsen är att 
forskarna enbart söker efter information som anses relevant för 
undersökningen. Detta ger stöd åt de ursprungliga förväntningarna (Jacobsen, 
2002). 
Davidson och Patel (2003) hävdar att objektiviteten stärks eftersom 
utgångspunkten är tagen från redan existerande teori. Detta stärker vad 
Jacobsen (2002) påvisar, befintlig information kan rikta undersökningen, 
vilket riskerar att nya upptäckter inte görs.
    Alternativet till deduktiv är induktiv ansats. Det innebär att forskarna gör 
en undersökning utan att ha förväntningar på slutresultatet. Hypoteser dras 
utifrån undersökningsmaterialet (Jacobsen, 2002). Davidson och Patel (2003) 
hävdar att forskare som använder induktiv ansats följer ”upptäckandets väg”; 
forskarna ska nå resultat som går att formulera till teori. Efter att data samlats 
in systematiseras den och teorier formuleras. Idealet är att hypoteser ska 
bildas utifrån verkligheten, och ses som en utgångspunkt för det teoretiska 
materialet (Jacobsen, 2002).
   Kritik mot den induktiva ansatsen är att den kan leda till att teorier 
felformuleras. Induktion bygger på teorineutrala observationer, det är 
omöjligt av två anledningar (Hartman, 2004): 
Det är omöjligt att utföra observationer helt utan förutfattade meningar
Det är omöjligt att genomföra teorineutrala observationer

Undersökningen utfördes med en deduktiv ansats. De förkunskaper vi hade 
bedömdes inte tillräckliga, därför gjordes valet att studera teori innan empiri 
samlades in. Detta skulle ge större förkunskaper och möjlighet att utforma en 
bra undersökning.
   Det vetenskapliga stödet skulle öka om den insamlade empirin kunde 
knytas till teori för att hitta samband.
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En deduktiv ansats lämpade sig bäst eftersom vi ville samla in teoretiskt 
material för utformning av intervjuguiden, innan vi påbörjade den empiriska 
undersökningen. 
   Fördelen med den deduktiva ansatsen var att vi kunde avgränsa sökningen 
till teori som stödde eller motbevisade den ursprungliga hypotesen. 
Risken fanns att vi riktade undersökningen och endast sökte efter teori som 
skulle ge stöd till forskningsfrågorna. 
   Inom den induktiva ansatsen är empirin istället hypotesen, det kräver att det 
inte finns några förväntningar på den datan som samlas in. Risken är att det 
kan bli svårt att hålla ett objektivt synsätt under studien och risk för påverkan 
finns. Inom induktiv ansats har forskarna inga konkreta föreställningar om 
det empiriska materialet på förhand. Eftersom vi ville skapa en egen 
uppfattning om fenomenet innan studien utfördes så ansåg vi inte att induktiv 
ansats passar vår undersökning.

3.3 Fenomenet

Jacobsen (2002) tar upp fyra punkter över hur forskarna ska förhålla sig och 
studera fenomen. Holism eller individualism samt närhet eller distans.
   Holismen anser att individualismen minskar förmågan att förstå sociala 
fenomen och fokuserar istället på hur människor uppträder i olika 
sammanhang. Anhängare menar att en individ kan uppträda annorlunda 
beroende på sammanhang och omgivning (Jacobsen, 2002).
   Individualismen anser att forskarna kan förstå ett fenomen genom att 
studera individen, med dess motiv och beteende (Jacobsen, 2002).
   Valet av förståelse för undersökningen var individualistiskt. Vi ville inte 
undersöka social media i sig utan individers användning. Individualismen 
anser att för att förstå ett fenomen måste man studera människorna som har 
med fenomenet att göra.
   Aspekten om närhet eller distans är ett problem för forskarna. Ska 
fenomenet studeras på nära håll eller på avstånd? Forskarna som håller sig 
nära fenomenet de studerar riskerar de att själva påverka slutresultatet. Om 
forskarna studerar fenomenet på distans riskerar de att missa viktiga detaljer 
(Jacobsen, 2002).
   Undersökningen fokuserade på individens användande, inte hur fenomenet 
förhöll sig. Eftersom holismen studerar fenomenet i helhet, hade detta inte 
varit möjligt. Vi hade en distans till fenomenet, eftersom vi inte observerade 
studieobjektens användning, utan lät dem berätta om den själva. 
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3.4 Vetenskaplig angreppssätt

Det finns två vetenskapliga angreppssätt; kvalitativ och kvantitativ. 
(Creswell, 2009). Det kvalitativa angreppssättet anses av Davidson och Patel 
(2003) vara lämpligast när djupare kunskap eftersträvas.  Kvantitativt 
angreppssätt lämpar sig bäst för att skaffa bred kunskap. 

Hartman (2009) anser att kvalitativa undersökningar bör användas när 
forskarna vill undersöka ett fenomens egenskaper. Det finns två olika 
tillvägagångssätt för att bedriva kvalitativ forskning, intervjuer eller 
observationer.
   Kvalitativa forskningsmetoder fokuserar på ord istället för siffror. Bryman 
och Bell (2007) menar att forskare som arbetar efter denna ansats, ser den 
sociala världen som en skiftande bild av individers empiriska tolkningar. 
   Det är omöjligt att genomföra kvalitativa intervjuer utan inslag av 
kvantitativa delar. Kvalitativa metoder handlar om att studera framträdande 
drag hos fenomenet (Repstad, 2007).
   Kritik mot den kvalitativa metoden är att den endast mäter undersökarens 
förståelse av en företeelse. För att forskarna ska kunna skapa sig en 
uppfattning måste situationen tolkas, detta görs genom observationer 
(Jacobsen 2002).
   Den kvantitativa metodens grundläggande utgångspunkt är att den sociala 
verkligheten kan mätas med hjälp av metoder och instrument, som ger oss 
statistisk information. Detta ger en bred förståelse av ett problem eller ett 
fenomen (Hartman 2009; Holme & Solvang, 1997).        
   Det klassiska kvantitativa mätinstrumentet är en enkät med givna 
svarsalternativ. Metoden förutsätter att forskarna kan sammanfatta sin 
uppfattning av verkligheten i fasta svarsalternativ. Det förutsätter även att 
forskarna har grundläggande kunskap om det fenomen som ska undersökas, 
och att fenomenet kan formuleras i en kvantitativ frågeställning (Jacobsen, 
2002).
    Undersökningen hade ett kvalitativt angreppssätt och utfördes med 
intervjuer. De var semistrukturerade och uppdelade i teman efter 
forskningsfrågorna för att senare kunna analysera dem. Vi ville ge 
respondenterna möjlighet att tala fritt om de teman som fanns. 
   Eftersom angreppssättet var kvalitativt var det passande med intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Detta gav möjlighet att tolka mimik och tonfall (Bell, 
2007), något som inte varit möjligt vid en enkätundersökning. 
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En kvantitativ studie ansågs inte passande, av anledningen att 
undersökningen inte fokuserade på statistisk data. Det är även svårt att 
uppfatta subjektiva åsikter och upplevelser i den typen av undersökning.
Vi ansåg inte att en kvantitativ studie hade kunnat svara på hur verksamheter 
använder social media. Det hade svårt att konkretisera fenomenet med hjälp 
av en enkätundersökning. 

3.5 Undersökningens utformning

Jacobsen (2002) skriver att en undersökning kan se ut på tre olika sätt. 
Intensiv, extensiv eller blandad. Med en intensiv utformning menas hur 
forskarna närmar sig fenomenet som ska studeras, medan en extensiv syftar 
till hur många undersökningsenheter forskarna vill uttala sig om.      
   Undersökningen inriktar sig på ett mindre antal enheter, för att få en 
djupare förståelse av fenomenet.

3.6 Kvalitet

Jacobsen (2002) nämner att oavsett vilken typ av empiri som samlas bör den 
uppfylla två krav för att kvalitetssäkra undersökningen:

• Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel)
• Empirin måste vara giltig och relevant (valid)

Jacobsen menar att forskarna bör förhålla sig kritiska till den data som 
samlats in, och bedöma dess giltighet och tillförlitlighet.
   Reliabilitet avser undersökningens precision. Samma metod ska kunna 
användas av andra forskare och ge samma resultat. En låg reliabilitet innebär 
att resultaten är osäkra (Faugert & Sandberg, 2007). Reliabilitet mäter även i 
vilken utsträckning tillvägagångssätten ger samma resultat vid olika tillfällen. 
Frågor som ger olika svar vid olika tillfällen ses som reliabla (Bell, 2007).
   Reliabilitet kan ökas genom att ta hänsyn till olika aspekter som påverkar 
forskningen, främst den mänskliga faktorn. Exempel på faktorer som kan 
påverka intervjupersonen är hunger och trötthet. Forskarna kan göra misstag 
eller använda fel metod för analys av materialet (Jacobsen, 2002).
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För att kvalitetssäkring undersökningar rekommenderar Creswell (2009) att 
använda speciella strategier. Creswell presenterar även ett antal 
reliabilitetsfaktorer:

• Undvika att ord och procedurer ändrar betydelse
• Regelbunden kommunikation mellan forskningsgrupperna
• Jämför resultat så att de är individuella

Validitet avser att det som undersöks och analyseras motsvarar det som hade 
för avsikt att ursprungligen undersökas. Låg validitet innebär att forskarna 
inte undersökt eller mätt det som avsetts (Faugert & Sandberg, 2007).    
   Validitet delas in i två typer, intern och extern. Intern validitet innebär om 
resultaten i undersökningen är trovärdiga eller ej. Extern validitet är 
situationsbunden och syftar till om undersökningen är generaliserbar (Faugert 
& Sandberg, 2007).
Detta kallas ibland för överföring; ifall resultaten kan överföras till andra 
undersökningar så är den externa validiteten hög (Jacobsen, 2002).
   Jacobsen (2002) nämner att forskarna bör vara kritisk till kvalitativa 
studier, för att säkerhetsställa validitet. Kvalitativa studier måste inte 
förkastas, utan istället bör forskarna förhålla sig kritisk till dess syfte, källor 
och data.
   Undersökningen har en stor spridning av olika verksamhetstyper inom 
Småland. Genom denna spridning kan resultatet av undersökningen lättare 
generaliseras, eftersom verksamheterna skiljde sig åt.
När verksamheterna kontaktades redogjorde vi syftet med undersökningen. 
Vi tog även upp varför de hade nytta av att ställa upp men påpekade att det 
var frivilligt att delta. Om undersökningens syfte förklaras ökar frivilligheten 
och respondenterna kommer förmodligen svara mer öppet under intervjuerna.
Intervjuerna skedde på en plats respondenterna valde. Detta för att de inte 
skulle känna sig obekväma och stressade av sin omgivning. I en naturlig 
omgivning kan de slappna av och ”vara sig själva”.

Källkritik:

Ejvegård (2009) skriver om vikten att vara källkritisk och objektiv i 
bedömningen av det insamlade materialet. Värdeladdade ord bör om möjligt 
undvikas, för att inte ge resultatet en subjektiv bedömning. När forskarna tar 
upp egna tankar, åsikter och analyser görs detta i diskussionsavsnittet som 
ska vara avskilt från övrigt insamlat material. Det är viktigt att forskarnas 
egna tankar, slutsatser och reflektioner redovisas. 
   Ett övrigt upphov till misstag är dataanalysen, om den görs på ett felaktigt 
sätt kan detta påverka arbetets kvalitet. Detta undviks bäst genom att låta 
oberoende forskare granska materialet (Jacobsen, 2002).
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3.7 Etiska övervägande

Forskarna måste ta hänsyn till olika etiska aspekter genom hela 
undersökningen (Jacobsen, 2002). Bland de problem som finns är att påvisa 
en undersöknings trovärdighet (Creswell, 2009). Respondenter måste själva 
vara kapabla att bestämma själva om de ska delta i undersökningen. Många 
respondenter uppfyller kraven, eftersom de har förmågan att göra val samt 
värdera för- och nackdelar.
 Det ska vara frivilligt att medverka och respondenter ska inte behöva känna 
sig tvingade. Respondenterna måste vara informerade om undersökningens 
syfte, eventuella för- och nackdelar varför de bör ställa upp. Det är svårt att 
påvisa att respondenten förstått vad forskarna vill komma fram till för 
resultat.
Forskarna måste respektera respondenterna och platsen som undersökningen 
genomförs på (Creswell, 2009).
   När kontakten med verksamheterna upprättades uppgav vi att de skulle vara 
anonyma. Alla uppgifter skulle behandlas med säkerhet och ingen 
verksamhet skulle nämnas vid namn. Verksamhetstyperna benämns i 
examensarbetet, inga verksamhetsnamn eller respondenter nämns.
   Vid intervjutillfällena ställdes frågan om vi kunde spela in intervjun, detta 
för att styrka det empiriska materialet. Det är svårt att anteckna allt som sägs 
under en intervju, med hjälp inspelningarna fick vi med allt material från 
intervjuerna.

3.8 Genomförande

Enligt Bryman och Bell (2003) finns det tre olika tekniker för kvalitativa 
intervjuer: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Strukturerade 
intervjuer har givna svarsalternativ.  Ostrukturerade intervjuer har vanligtvis 
bara ett tema som respondenterna får tala fritt om. Semistrukturerade 
intervjuer är en kombination av de ovanstående teknikerna, som innehåller en 
viss tematisk uppdelning med utrymme för fri diskussion.
   För undersökningen har vi använt semistrukturerade intervjutekniker. Vi 
ville ha en öppen dialog med respondenterna och samtidigt förhålla oss till de 
teman vi ville undersöka.
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Datainsamling

Vi utförde fem personliga intervjuer hos respondenterna. De övriga två 
intervjuerna utfördes genom Skype och e-post, det var inte möjligt att träffa 
dem för personliga intervjuer.
   Det finns både för- och nackdelar med muntliga intervjuer. Fördelen är 
flexibilitet samt att man kan uppfatta tonfall, mimik och pauser, något som 
inte är möjligt vid en enkätundersökning. Intervjuer tar tid att genomföra och 
under kortare projekt uppstår ofta tidspress (Bell, 2007).
   Ejvegård (2009) skriver att det är vanligast att intervjua en respondent åt 
gången, vid speciella fall kan flera tillfrågas.
    Vid intervjutillfällena ställde en intervjuare frågorna till respondenterna, de 
övriga förde anteckningar. Eftersom det är svårt att förlita sig helt på 
anteckningar, valde vi även att spela in intervjuerna.
   Ejvegård (2009) och Jacobsen(2002) skriver att anteckningarna bör 
renskrivas efter genomförd intervju, eftersom det är svårt att minnas exakt 
vad som sades. 
 Det mänskliga minnet är begränsat och en person kan inte hålla sig 
fokuserad på två saker samtidigt (Groth, 1999). Ejvegård (2009) skriver att 
det är därför viktigt att spela in de intervjuer som genomförs. Detta för att 
kunna gå tillbaka till materialet vid senare tillfälle om behov finns. Det finns 
alltid en risk att man får en viss vinkling av intervjuresultaten. Detta beror på 
att intervjuer omöjligt kan hålla sig objektiva, och därför påverka 
respondenten utan att vara medvetna om det (Sellitz m.fl., 1962, s. 583).
   Intervjuguiden upprättades i samband med insamlingen av teoretiskt 
material, främst Carlsson (2009), Nilsson (2009;2011) och Ström (2010). 
Det material som användes var främst inriktat på verksamhetsanvändning och 
social media i allmänhet. Intervjuguiden var indelad i teman som följde 
forskningsfrågorna. 

Urval

Undersökningens urval av respondenter inleddes med att kontakta 
Regionförbundet Södra Småland, som gav förslag på möjliga respondenter 
för intervjuer. Efter en av intervjuerna diskuterades ytterligare förslag på 
passande verksamheter till undersökningen, ett s.k. snöbollsurval. Det 
innebär att forskarna tar kontakt med personer som i sin tur uppger nya 
kontakter (Bryman & Bell, 2003).    
   Urvalet av respondenter för undersökningen var subjektivt. Detta innebär 
att intervjupersonerna som valdes ut hade tillräckliga kunskaper inom ämnet 
(Eliasson, 2006). När kontakt med möjliga verksamheter för undersökningen 
upprättades, frågade vi hur länge och aktivt de använt social media och även 
efter den mest lämpliga personen att intervjua. Detta för att avgöra om deras 
kunskaper var tillräckliga för syftet.
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   I dagens läge finns det inte många verksamheter som använder social media 
professionellt inom Småland, vilket begränsade urvalet. Vi ville undersöka de 
verksamheter som har en aktiv erfarenhet av att använda social media 
professionellt.
.
Analys av insamlad data

Analysen av kvalitativ data sker enligt Jacobsen (2002) i tre steg. 
Beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. 

Figur 4

Analys av kvalitativ data som en spiral (Jacobsen 2002, s. 217)

Första fasen är beskrivning med syftet att få en grundlig och detaljerad 
beskrivning av insamlad data. Situationer, intervjuer och samtal ska 
registreras noggrant (Jacobsen, 2002).
   Under denna fas skrev vi ner anteckningarna från intervjuerna ner på en 
dator för att kunna gå igenom materialet närmare och få datan elektroniskt 
lagrad. 
   Andra fasen är systematisering och reducering av data som samlats in före 
analysen. Systematisering är viktig för att förmedla det vi funnit. Under 
analysprocessen sker en sållning och förenkling av datan (Jacobsen, 2002).
   Vi började dela in datan i underrubriker och mindre användbar data valdes 
bort, detta för att göra dokumentationen mer lättöverskådlig.
   Systematiseringen är nödvändig för att kunna förmedla det man funnit 
(Jacobsen, 2002). 
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   Under denna fas försökte vi sätta data i ett sammanhang och ge den en 
logisk uppdelning
Tolkning av data sker efter systematiseringsfasen genomförts. Även försök 
till generalisering görs, detta kallas för kombination (Jacobsen, 2002).
   Vid kombineringen jämförde vi teori med det empiriska material för att 
kunna finna likheter, samband och eventuella skillnader.

Dessa faser följer inte alltid en logisk ordning, och sortering av data sker 
under hela processen. Idéer tillkommer som formar analysen och även ändrar 
befintlig data, det anses följa en spiral (Jacobsen, 2002).
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4 Empiri

Empirikapitlet presenterar den insamlade empirin och presenteras i den  
ordning respondenterna intervjuades.

4.1 Sammanställning av intervjuer

Nedan presenteras de verksamheter som deltog i undersökningen. Först  
presenteras respondenten och sedan följer sammanställningen av intervjun. 

Kaféet:

Vår första respondent var en kaféägare med bakgrund inom kommunikation  
och IT. Denna intervju tog ca 45 minuter att genomföra och fungerade som 
ett pilottest av intervjuguiden. Intervjun gick bra även om miljön var bullrig.  
Respondenten hade många tankar om ämnet och vi fick värdefull information  
till undersökningen.

Verksamhetsanvändning

Verksamheten använder Facebook och Twitter samt en blogg. Det fanns 
ingen planering bakom användandet av just dessa medier och det finns inte 
heller några uttalade strategier för dem. Sammanlagt har verksamheten 2500 
personer i sitt kontaktnät. Bloggen började användas år 2007, i samband med 
en renovering, för att hålla målgrupperna uppdaterade hur det gick med 
arbetet samt kunna föra dialog med dem. Deras dåvarande webbsida ansågs 
statisk och ersattes med bloggen. Detta för man ansåg att en blogg gav större 
möjligheter till interaktion.
   De började använda Facebook för att det var det största mediet och gav 
möjlighet att nå ut till flest personer. De får mest respons genom inlägg på 
Facebook, vilket gör detta till ett värdefullt medie för verksamheten. Twitter 
används mest för snabba, allmänna tips, t.ex. när nya produkter tagits in i 
sortimentet samt att tipsa om föreläsningar inom branschen. Detta är det 
medie de är minst aktiva inom.
   Kaféet använder traditionell media som komplement till social media. De 
försöker hänvisa till sin blogg eller Facebooksida genom affischer, annonser 
och flyers. Respondenten ansåg att en stor fördel med social media, jämfört 
med traditionell media, är dess mätbarhet. Det går att se hur många har 
besökt sidan.
   De största fördelarna verksamheten ser med social media är möjligheten till 
dialog, öppenhet och att kunna få feedback från målgruppen. Respondenten 
säger att de har utökat sin kundkrets genom användande av social media.
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Vad som är negativt är att folk inte alltid är närvarande i social media, de kan 
ha konton men behöver inte vara aktiva. Verksamheten använder inte social 
media för ren marknadsföring, istället försöker de använda det för att skapa 
interaktion. Respondenten menar att verksamheten inte vill vara påtvingande 
med marknadsföring inom social media. Respondenten gjorde en jämförelse 
med reklam på TV och menade detta var störande när reklaminslag avbröt 
programmen.
   Större verksamheter är ofta inriktade på att mäta rena resultat, för att 
marknadsföra sig inom social media och därmed missas ofta möjligheten till 
dialog. Många verksamheter börjar använda social media som en ren 
marknadsföringskanal, vilket respondenten menar är fel sätt att tänka. 
   Verksamhetens övergripande mål med användningen av social media är att 
det ska resultera i en ökad försäljning, och skapandet av relationer. De vill 
kunna rekommendera målgruppen och andra i branschen om produkter och 
olika typer av utbildningar/föreläsningar.

Framtidsanvändning

Respondenten tror att närvaron i social media kommer att öka. Allt fler 
privatpersoner och verksamheter kommer börja använda medierna i 
framtiden. Social media har enligt respondenten en stor potential men att 
många verksamheter, främst de större som är byråkratiskt styrda, inte inser 
fördelarna. Detta gör att beslut gällande social media tar lång tid att 
genomföra. Respondenten tror att detta beror på en generationsfråga, många 
äldre personer ofta inte inser potentialen med social media.
   Respondenten vill i framtiden utveckla verksamhetens användning av social 
media och se till att alla anställda deltar i detta. Respondenten tror inte att 
social media kommer ta över traditionell media i ett längre perspektiv. Men 
att marknadsföringen kommer att utvecklas, och social media kommer att få 
en allt större roll inom den.
   Respondenten ansåg att social media fortfarande ses som ”nyhetens behag” 
och alla verksamheter har inte hittat ett förhållningssätt till det. När det gäller 
framtiden så är de uppmärksamma för nyheter och provar de medium som 
anses passa verksamheten.
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Resurscentrum för film och kommunikation:

Den andra intervjun genomfördes på ett resurscentrum för filmproduktion  
och tog ca 70 min. Verksamheten representerades av två intervjupersoner;  
en filmkonsulent och en kommunikatör. Intervjun gick bra och 
respondenterna
hade många tankar om ämnet. Vi fick även tips på andra verksamheter att  
kontakta för intervjuer.

Verksamhetsanvändning

Verksamheten har arbetat aktivt med social media mellan tre till fyra års tid.  
Respondenterna menade att tidigare var verksamheter ofta tvungna att själva 
utveckla plattformar för kommunikation. Idag finns det ett större utbud av 
färdiga lösningar att använda sig av, något som verksamheten valt att göra.
   Respondenterna berättade att de började använda sig av forum för att 
interagera med sin målgrupp. Efter detta började de använda Facebook, 
Twitter och blogg, för att snabbt sprida nyheter och hålla kontakt med sina 
målgrupper. Att verksamheten började använda dessa medier berodde på att 
största delen av deras målgrupp fanns där, och även p.g.a. personligt intresse. 
   Respondenterna anser att verksamheter bör ha en kommunikationsplan och 
en tanke bakom användandet. De menar att verksamheter inte bör ta bort 
möjligheten att föra dialog på internet. I dagsläget har de själva ingen strategi 
bakom användningen av social media, men de anser att det är viktigt att 
använda de olika medierna för rätt syfte. De menar att verksamheter inte bör 
upprepa samma budskap i flera medium. 
   De använder filminriktad social media som Bambuser, Flickr, Picasa, 
Vimeo YouTube för att lägga upp filmer och sprida dem.
   För intern kommunikation använder verksamheten iChat, Skype och 
Yammer. Ett annat verktyg verksamheten använder för att skapa och dela 
dokument internt är Google docs.
   Fördelen som respondenterna ser med social media är att det är en plattform 
som tillåter dialog, samt möjlighet att skapa och vårda relationer. En annan 
fördel de ser med social media är öppenheten som har bidragit till att göra 
verksamheten mer synlig än tidigare. De ser även att social media ger större 
möjligheter till direkt kommunikation, jämfört med traditionell media. 
   En ytterligare fördel de ser med social media är möjligheten att utföra 
mätningar och ta fram statistik över bl.a. datatrafik och besöksfrekvens. 
Eftersom verksamheten är politiskt styrd var det värdefullt att kunna visa 
statistik för beslutsfattarna.
   Respondenterna anser att många verksamheter har en övertro på social 
media och ofta använder den för envägskommunikation, de anser att detta 
inte fungerar i längden.
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Verksamheten använder traditionell media i annonssyfte, vanligen använder 
de affischer för att nå ut och visa att de finns. De informerar även om olika 
framtida evenemang. De har ingen marknadsföringsplan för traditionell 
media men annonserar i de medierna vid behov.

Framtidsanvändning

Respondenterna tror inte att social media kommer utvecklas i samma takt 
som tidigare, men att utvecklingen inte kommer avstanna. De tror att i 
framtiden kommer det att bli viktigt att lyssna på användarnas behov och 
krav. De påpekar även att öppenheten som finns idag är viktig att ta med in i 
framtiden för att lyckas behålla kontakten med sin målgrupp.
   De tror att användning av e-post kommer att minska och personer kommer 
att använda sociala nätverk för att dela information med varandra.
   Respondenterna tror att mobil användning kommer att öka eftersom 
telefoner blir allt mer lika handdatorer och folk är inte längre bundna till 
datorer. De tror att den bidragande anledningen till detta är den snabba 
tekniska utvecklingen, som resulterat i ett mer uppkopplat samhälle.
   De tror att det kommer utvecklas smartare medier för information och 
kommunikation. Respondenterna ville se en funktion som baserar 
användarens nyhetsflöde på vad användaren tycker är intressant.
   Social media är i dagsläget till störst del ”textbaserad”, men de tror att i 
framtiden kan det bli mer populärt med video- och krossmediala 
uppdateringar. 
   Respondenterna tror att folk kommer tröttna om medierna inte utvecklas, 
webbsidor som förr var populära är idag nerlagda, t.ex. Lunarstorm. Av de 
medier som idag är stora tror de att Twitter kommer försvinna först.
   De har inga planer på att byta till andra medier än vad de använder i 
dagsläget men prövar de som kommer.
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Camping:

Den tredje intervjun genomfördes på en annan ort i Småland. Intervjun tog  
ca 40 minuter och representerades av en person ansvarig för  
marknadsföringen. Respondenten hade många olika tankar om ämnet och ett  
stort intresse för social media. Respondenten var målmedveten och driven  
med vad verksamheten vill uppnå med social media.

Verksamhetsanvändning

Verksamheten har använt social media i lite mer än ett år och började med 
Facebook, senare började de använda Flickr och YouTube. De har även en 
blogg som endast är aktiv under högsäsongen, där de skriver vad som händer 
vid campingen. 
   Facebook är deras största medie och ger mest möjlighet att nå ut till folk. 
Respondenten säger att 80% av deras säsongsgäster finns på campingens 
Facebooksida.
   Flickr och YouTube används för att dela bilder och filmer. De hade även ett 
Twitterkonto, som stängdes för de ansåg att det inte var ett lämpligt medie för 
dem i dagsläget. De berättade att det inte var otänkbart att göra en ny satsning 
på Twitter i framtiden.
   Respondenten berättade att de hade planer för hur de olika medierna ska 
användas samt målen för dem, men inga av dessa var officiellt nedskrivna. 
Av detta syfte har verksamheten bestämt sig för att skapa en strategi för sitt 
Facebookanvändande till hösten.
   Den största fördelen verksamheten ser med social media är möjligheten till 
snabb feedback och bra dialog. Respondenten ser även  mätbarheten som en 
värdefull faktor, samt att de kan nå ut till nya målgrupper. 
Möjligheten att kommentera kan ge negativ kritik mot verksamheten, vilket 
alltid bemöts, istället för att ta bort det. De anser att om negativ kritik tas bort 
kan andra besökare uppfatta detta som oprofessionellt. 
   Verksamheten använder traditionell media i form av annonser i morgon- 
och kvällstidningar, campingtidningar flyers och broschyrer. De använder 
inte TV-reklam, utan förlitar sig på ortens turistbyrå som rekommenderar 
verksamheten för turister.
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Framtidsanvändning

Respondenten tror att social media är här för att stanna, och tror inte att de 
medier som finns idag är kvar i framtiden. Respondenten tror att 
verksamheter i framtiden kommer fördela arbetsuppgifter så mer tid och 
energi läggs på användandet av social media.
   Det är viktigt att vara öppen för nyheter och inte fastna i traditionellt 
tänkande. Respondenten tror inte att social media kommer ta över traditionell 
media inom en överskådlig framtid. Verksamheten söker ständigt efter nya 
medier som skulle kunna passa dem, men har i dagsläget inte några planer på 
att börja använda några andra.

Turistbyrå:

Den fjärde intervjun genomfördes på en annan ort i Småland och tog ca 40  
minuter. Verksamheten representerades av turistchefen, som var ansvarig för  
marknadsföring och strategisk utveckling. Respondenten hade stort intresse  
och kunskap inom ämnet.

Verksamhetsanvändning

Verksamheten använder sig av Facebook och Twitter. De har integrerat 
flödena från dessa till en portal på sin webbsida, där besökarna enkelt kan 
följa vad som skrivs. Turistchefen har även en egen blogg, där det skrivs om 
vad som händer inom turistnäringen i kommunen. Verksamheten började 
använda Facebook 2009 och Twitter kort därefter. De har även en 
YouTubekanal men är inte aktiva där i dagsläget, respondenten menade att 
det var svårt att ”slå igenom” i mediet.
   Verksamheten använder sig av social media för att kunna kommunicera 
med sina besökare och se vad som skrivs om den egna verksamheten. 
Respondenten berättar att många verksamheter fortfarande ser social media 
som ”nyhetens behag”, men menar att det är något som nu är en naturlig del 
av vardagen. Verksamhetens mål med användningen av social media är att 
kunna nå ut till fler potentiella besökare.
   Det som social media har bidragit med till verksamheten är, enligt 
respondenten, möjligheten att kunna bygga relationer och hålla sin målgrupp 
informerad på ett enklare sätt. Andra viktiga aspekter var en ökad 
sammanhållning med andra i branschen och möjligheten till mer precis 
mätbarhet. Något respondenten saknade var att kunna se rent ekonomiska 
resultat, inte bara besökstrafik och liknande statistik. 
   I dagsläget har verksamheten planer för hur man ska använda social media, 
men de finns inte nedskriva. I framtiden ska man ta fram mer strategier och 
lägga en stabil grund för sin närvaro i sociala medier.
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Mycket är just nu på planeringsstadiet, det förs diskussioner om hur det ska 
kunna utvecklas. Det är numera politiskt förankrat att verksamheten ska 
arbeta med social media, så de försöker hitta fler sätt på hur det skulle kunna 
användas.
   Verksamheten använder sig till stor del av traditionella medier, främst TV-
reklam, annonser och tryckt material. Det läggs mer arbetstid på social media 
än den traditionella men när det gäller budgeten är förhållandet det motsatta. 
Respondenten menade också att det är viktigt att skilja på digital och social 
media. Digital media är sådan man får betala för, t.ex. webbannonser medan 
social media är gratis att använda t.ex. Facebook. 

Framtidsanvändning

Respondenten tror att verksamhetens egna och människors privata 
användning av social media kommer att öka. Användare är mer öppna på 
internet idag än för bara några år sedan och lägger ut mer personlig 
information. Respondenten var osäker på ifall den utvecklingen kommer att 
fortsätta, men hade svårt att se att den skulle avstanna helt.
   För verksamhetens del kommer de arbeta mer med att utveckla strategier 
för social media, då de inte har några officiella i dagsläget. Det finns många 
med stort intresse för social media i verksamheten och som det är nu utförs 
mycket av jobbet utöver ordinarie arbetstid.
   När det gäller att börja använda andra sociala medier i framtiden så har 
verksamheten inga konkreta planer. De funderar på att börja använda sig av 
Flickr, men vet inte riktigt hur. Även videosändningar, t.ex. genom 
Bambuser, vore önskvärt att använda sig av mer. En plan som verksamheten 
har är att utveckla ett "news room" för att kunna koppla ihop olika sociala 
medier.
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Bibliotek:

Den femte intervjun genomfördes på ett bibliotek och tog ca 20 minuter.  
Respondenten var en bibliotekarie med ansvar för social media. Intervjun  
var kort och informativ. Respondenten hade bra kunskaper om ämnet och vi  
fick svar på våra frågor.

Verksamhetsanvändning

Biblioteket använder Facebook, Twitter och en blogg, det har använt dessa i 
två år och startade nyligen ett Twitterkonto, som är kopplat till bloggen. 
Innehållet i bloggen består främst av boktips som riktar sig till ungdomar och 
även evenemang som anordnas i Växjö.
   Responsen på bloggen upplevs som låg, detta jämför respondenten med det 
egna beteendet, att läsa bloggar men inte själv kommentera. Respondenten 
tror att detta kan bero på att det krävs inloggning för att kunna kommentera, 
något som folk inte tar sig tid till.
   Verksamheten kommer anpassa sin hemsida för att integrera flöden från 
olika sociala medier i denna. 
   Respondenten anser att ett bibliotek är en demokratisk rättighet och social 
media förstärker den genom att underlätta kommunikation. Det kan även 
skapa större insyn i verksamheten, så att låntagarna kan vara med och 
påverka. En fördel med social media, anser respondenten, är att det kan 
användas som en gratis marknadsföringskanal. Där kan de nå ut med tips om 
böcker och evenemang på biblioteket till allmänheten. Eftersom det är en 
kommunal verksamhet styrs biblioteket byråkratiskt och måste ta hänsyn till 
kommunala beslut. Det finns inga strategier för social media i dagsläget, men 
respondenten anser att det borde upprättas.
Verksamhetens mål med social media är att visa vad som händer på 
biblioteket, och kunna nå ut till fler målgrupper, främst ungdomar. 
Respondenten tror att den äldre målgruppen föredrar att personligen besöka 
biblioteket.
   Biblioteket använder även traditionell media, i form av affischer och 
annonser. De anser att social media är ett komplement till traditionell media 
och inte en ersättare.
   Verksamheten har idag ingen avsatt arbetstid att lägga på social media. Det 
finns få anställda i verksamheten som arbetar med social media och intresset 
bland övriga personalen upplevdes som lågt.
   Respondenten upplever att idag görs samma uppdateringar i många olika 
medier, vilket leder till att användare slutar följa medier om samma 
uppdateringar finns i Facebook, Twitter och bloggen.
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Framtidsanvändning

Respondenten ansåg att användandet av social media kommer att öka då fler 
ur den äldre generationen kommer att börja inse potentialen som finns. I 
dagsläget handlar det om en generationsfråga. Respondenten tror att en risk i 
framtiden är att det kommer finnas för många medier. 
   Biblioteket måste befinna sig i de största medierna, och det skulle ta tid att 
administrera, ifall verksamheten skulle använda för många medier.
   Respondenten nämnde även att det skulle vara intressant att arbeta mer med 
livesändningar från olika evenemang. Biblioteket uppmärksammar de nya 
medier som tillkommer och tar sedan ställning till om det passar dem.

Universitetet:

Den sjätte intervjun genomfördes med en webbredaktör. Respondenten var  
den enda person i undersökningen som hade avsatt arbetstid för social  
media. Respondenten arbetade på annan ort och p.g.a. tidsbrist genomfördes  
intervjun över Skype och tog ca 30 minuter. Vi fick bra svar på frågorna,  
respondenten hade många bra tankar om social media.

Verksamhetsanvändning

Verksamheten använder i dagsläget Facebook, Twitter och olika bloggar, 
t.ex. studentbloggar. Yammer används för intern kommunikation mellan de 
anställda. Verksamheten började använda sig av sociala medier år 2008, och 
gjorde en avvägning mellan vilka medier de ville använda, och började med 
de som valdes ut. Respondenten anser att social media för verksamheter 
handlar om organisationens allmänna internetnärvaro och hur den bör 
utformas. Respondenten anser även att verksamheter ofta har en övertro på 
social media, och menar att det nästan ses som ett "avskilt magiskt väsen".
   I början var det svårt med strategier för användningen, men i dagsläget har 
de involverat användningen av sociala medier i sin övriga 
kommunikationsstrategi. Respondenten anser inte att social media skiljer sig 
från verksamhetens övriga internetnärvaro. De planerar att ta fram specifika 
strategier i framtiden, men i dagsläget finns det bara övergripande riktlinjer. 
Målen med social media är att uppnå dialog och kommunikation, de vill även 
ha en mer öppen verksamhet som målgruppen känner förtroende för. De ser 
social media som ett sätt att marknadsföra verksamheten, men nämner att det 
är viktigt att vara beredd på att svara på de frågor som ställs.
   Effekterna som respondenten ser med användningen av social media, är att 
de har fått mer trafik till verksamhetens egna webbsidor, bl.a. via Facebook. 
Innan har universitet setts som en stängd organisation, p.g.a. sociala medier 
så anser respondenten att öppenheten har ökat.
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En stor del av verksamhetens målgrupp kommunicerar främst med dem via 
Facebook, genom detta har de fått en bättre kommunikation med de studenter 
som redan läser vid universitetet.
   Verksamheten använder fortfarande traditionell media i stor omfattning, 
t.ex. annonser, affischer och olika former av anslag. De har även mycket 
tryckt material, t.ex. kurskataloger. Ekonomiskt sett tar de traditionella 
medierna upp störst utrymme, medan social media används för dialog. 
Respondenten menar att de olika medierna mer bör ses som komplement till 
varandra.

Framtidsanvändning

I framtiden vill verksamheten stabilisera och utöka sin närvaro i social media, 
det stora målet är att lära sig utnyttja de olika medierna bättre. I dagsläget har 
de inga nedskriva planer för användningen, men tittar hela tiden på nya 
medier som tillkommer för att se vad som kan passa verksamheten.
   Respondenten anser att många verksamheter befinner sig i den fas där de 
använt social media en längre tid, men saknar planer för att gå vidare med 
användningen. Något de vill använda sig mer av är videosändningar, t.ex. 
från föreläsningar, de har gjort tester med detta men det är inte satt i system. 
Respondenten anser att social media kommer bli en allt mer naturlig del av 
våra liv. Det är viktigt att ta vara på de möjligheter som finns med social 
media.
   Verksamheten försöker övervaka vilka medier som används mest, för att 
kunna nå ut till så många användare som möjligt. De har t.ex. prövat att 
direktsända genom videotjänsten Bambuser, något även respondenten skulle 
vilja utveckla i framtiden.
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Webbyrå:

Den sista respondenten arbetade vid en webbyrå som webbutvecklare.  
Intervjun genomfördes genom e-post p.g.a. sjukdom och tidsbrist. Svaren  
blev kortare än vid personliga intervjuer, och vi kunde inte följa upp dem lika  
enkelt. Dock var svaren informativa.

Verksamhetsanvändning

Verksamheten har använt social media i fyra år och åt kunder i två år. De 
använder Facebook, Twitter och blogg, samt tjänsten Yammer för att 
kommunicera internt. Bloggen används för att uppdatera målgruppen och 
andra verksamheter om nyheter gällande verksamheten och branschen. De 
presenterar även information om kunder och projekt som de arbetar med. 
   Verksamheten har ingen strategi för användning av social media i 
dagsläget, men de försöker vara mer personliga i det som skrivs. 
   Respondenten menar att genom de medier som används är det möjligt att nå 
flest användare, och de försöker finnas i samma medier som sina målgrupper.
Verksamheten ser social media som ett sätt att marknadsföra sig i branschen, 
de annonserar inte alls i traditionell media utan låter sina kunder 
rekommendera dem. Respondenten nämner även att verksamheten gör 
sökningar inom social media för att bevaka vad som sker i den egna 
branschen.
   Respondenten har inte någon uppgift om att kundantalet har ökat p.g.a. 
användning av social media.

Framtidsanvändning

Respondenten påpekar att de ser en trend att deras kunder börjat använda 
Facebook som ett komplement för marknadsföring, även att fler kunder väljer 
att blogga. Twitter är förhållandevis litet i Sverige och deras kunder väljer 
istället Facebook.
   Verksamheten är uppmärksamma för nyheter inom social media, och testar 
de medier som känns intressanta för dem.
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4.2 Övrig empiri

Respondenternas rekommendationer till andra verksamheter som vill börja 
använda social media professionellt:

• Fundera på om det passar den egna verksamheten
• Ta fram en vision för användningen
• Bestäm vem i verksamheten som ska använda med det och avsätt tid 

för det
• Fundera på vilka målgrupperna man vill nå med de olika medierna
• Se till att ha intresse för det, ha roligt
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5 Analys

Kapitlet presenterar en analys av insamlad teori och empiri utifrån samma 
struktur som forskningsfrågorna, teorin och intervjuguiden. De samband och  
likheter som finns beskrivs och analyseras.

5.1 Allmänt om social media

De punkter Carlsson (2009) och Nilsson (2011) tog upp för att definiera 
social media är kanaler för att:

• Delta i konversationer
• Ta del av andras kommunikation
• Dela med sig av information
• Knyta nya kontakter och behålla gamla
• Att skapa innehåll

Samtliga respondenters användning av social media stämde överens med 
Carlssons punkter. Detta visar att Carlssons och Nilssons definitioner av 
social media är generaliserbara för verksamheterna i undersökningen.
   Alla nämnde att dialog och kommunikation var de viktigaste delarna i 
social media, även möjligheten att dela med sig av innehåll, men det beror på 
vilken typ av verksamhet det handlar om. De verksamheter som är inriktade 
att sälja produkter och tjänster kan använda social media för att utöka sina 
målgrupper, och andra verksamheter kan ge rekommendationer och tips.
   De verksamheter som vill konversera med sina målgrupper bör följa dem 
för att kunna ta reda på vad de diskuterar och skriver om. Genom att följa en 
målgrupp kan verksamheten få värdefull information om dess åsikter. 
   En förklaring till varför många verksamheter använder social media är att 
feedback är viktigt för dem. En verksamhet som inte tar till sig 
målgruppernas önskemål, intressen eller kritik riskerar att förlorar 
målgruppens tilltro och skada sitt varumärke. Det är därför viktigt att vara 
aktiv i de medier där målgruppen finns.
   Social media bygger på öppenhet och viljan att dela med sig, något som 
ofta går emot den logik som finns inom verksamheter (Nilsson, 2011). 
   Respondenten från kaféet bekräftar och säger att om verksamheter börjar 
använda social media med ett enkelriktat tänkande är det svårt att nå full 
potential, eftersom dialogen är grundläggande. Att använda social media som 
en renodlad säljkanal är inte rekommenderat, anser respondenten från kaféet. 
Verksamheter söker sig dit målgrupperna befinner sig och bör vara öppna för 
förändring. 
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Undersökningen som genomförts pekar på att problematiken ligger i, att 
många verksamheter inte förstått att social media handlar om dubbelriktad 
kommunikation. Det är många som fortfarande tänker på ett enkelriktat vis 
och inte kommunicerar med sin målgrupp. Detta gör att de kan missa viktig 
feedback från dem.
   Löfberg (2009) skriver att social media, främst Facebook, är internets 
största mötesplatser. Attityden till anonymitet på internet har ändrats. Det är 
mer öppet och användare delar mer privat information i de olika nätverken. 
För några år sedan var attityden på internet mer sluten.
   Social media är idag en naturlig del av mångas vardag. Detta bekräftade av 
campingen och turistbyrån, som uppger att beteendet på internet är mer öppet 
än tidigare. De nämner även att människor delar med sig av mer privat 
information, och är mindre försiktiga över vad som läggs upp. De anser att 
yngre personer ofta har ett mer naturligt förhållande till att dela med sig av 
information i social media. 
   Internetanvändandet är idag mer utbrett och sträcker sig allt längre ner i 
åldrarna. Den yngre generationen har inte samma tankar över vad de 
publicerar på internet. De har växt upp med internet som har blivit stor del av 
deras liv, de har inget annat alternativ att jämföra med. 
   Den äldre generationen har inte samma relation till internet, de har inte växt 
upp med det och har inte samma vana av att publicera privat information. 
I takt med att fler personer växer upp med internet och social media så 
kommer användandet bli mer utbrett och integrerat i deras liv.
   Den vanligaste typen av användare på internet är den s.k. 
”åskådargruppen”. De läser forum, nyheter och bloggar men ger sällan någon 
respons. Avsaknad på respons behöver inte betyda avsaknad av läsare 
(Carlsson, 2009). 
   Respondenten på biblioteket nämner att många användare på internet vill 
skriva och bli sedda men inte kommentera andras inlägg. Campingen och 
turistbyrån instämde i detta och menade vissa medier ger mer respons än 
andra. De menar att det är viktigt att vara aktiv inom de medier man befinner 
sig inom och uppmuntra till interaktion.
   Många användare i dagsläget läser ofta bloggar och skriver ibland egna 
inlägg, men ger ofta ingen respons på de inlägg som de läser. Det är många 
som i sina bloggar väljer att sprida information om sitt liv och är mer 
intresserad av att skapa uppmärksamhet än interaktion.  
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5.2 Verksamhetsanvändning av social media

Allmänt

Nilsson (2010) menar att den affärsmässiga användningen av social media 
inte växer lika fort som den privata. Social media har funnits en tid, men det 
är först på senare år som verksamheter börjat intressera sig för användningen.
   Respondenterna från kaféet och universitetet nämner att många 
verksamheter ser social media som en ny kanal och inte förstår att många 
använder det dagligen. Respondenten från kaféet menar att det är svårt för 
vissa verksamheter att veta hur de ska använda social media på rätt sätt. 
Respondenten säger även att många verksamheter har ett traditionellt 
kommunikationstänk när de börjar använda social media, de vill inte hålla en 
dialog med målgruppen. När detta inte fungerar avfärdar de nyttan med 
användandet.
   Det finns inget sätt som är rätt eller fel när det gäller att använda social 
media. Verksamheter kan i dagens läge inte riktigt veta säkert hur man bäst 
utformar användningen. Det krävs ofta att man själv testar sig fram innan 
man finner ett sätt som passar den egna verksamheten. Något som kanske inte 
alla verksamheter som har tid och möjlighet att göra.
   Offentliga verksamheter är styrda av politiska och byråkratiska beslut, och 
måste därför förhålla sig till vissa regler och riktlinjer. De kan därför inte 
börja använda social media innan beslut fattats på en högre nivå. Privata 
verksamheter har större möjligheter att själva bestämma om de ska börja 
använda social media, de är inte begränsad av beslut på samma vis som 
offentliga verksamheter.
  Social media är ingen mirakellösning, verksamheter utnyttjar ofta social 
media fel (Clapperton, 2009) . Weber (2009) skriver att verksamheter bör 
integrera social media i sin affärsplan.
   Respondenten vid universitetet anser att detta stämmer och säger: ”Det har 
blivit ett väldigt hypat ord, social media, det är nästan som det är avskiljt 
magiskt väsen, verkar många företag tro […]”.  Respondenten anser att 
verksamheter bör integrera social media i sin strategi och inte låta det vara 
fristående.
   Många verksamheter börjar använda social media för andra gör det och har 
ingen strategi eller uttalat mål med användningen. Detta skulle kunna leda till 
att de är aktiva i olika medier till en början, men slutar efter ett tag då 
avsaknad av mål, strategi och intresse gör att de inte har något att sträva efter. 
   Verksamheter bör ha en uttalad strategi och vision bakom användandet av 
social media, för att kunna ha mål att följa och för att kunna använda 
medierna på ett passande sätt.
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 Carlsson (2009), Ström (2010) och Weber (2009) skriver om vad en blogg 
kan erbjuda jämfört med en hemsida. Bloggar ger mer snabbhet och 
direkthet, möjlighet att vara mer personlig och dubbelriktad information än 
enkelriktad.  
   Blogg är mindre statisk och alla verksamheter i undersökningen, utom 
kaféet använde hemsidor som ”visitkort”, av den anledningen. Kaféet hade 
helt ersatt verksamhetens hemsida med en blogg, för att kunna nå ut på ett 
enklare sätt. Hemsidor kan vara styrda av mallar, t.ex. kommunbeslut och 
bloggar är oftast mer fria, nämner respondenten vid biblioteket. Deras 
verksamhet är styrd av kommunala beslut, vilket gör det svårare för dem att 
bestämma själva.
   Allt fler verksamheter ersätter sina hemsidor med bloggar för att kunna föra 
in diskussion och möjligheten till återkoppling från sin målgrupp. Även 
nyhetssidor öppnar upp för möjligheten att diskutera artiklar, detta stärker 
den demokratiska rättigheten med åsiktsfrihet som social media bidragit till 
att utveckla. 
   Bloggar har möjliggjort att verksamheter kan uttrycka sig mer personligt 
än de kunde göra tidigare. 
   Carlsson (2009) och Weber (2009) skriver att små verksamheter har lättare 
att komma igång med social media. 
Respondenterna vid universitetet och kaféet menade att detta troligen 
stämmer, då stora verksamheter är mer inriktade på att mäta resultat. Dessa 
verksamheter missar att social media handlar om dialog. Respondenterna 
menar även att byråkratiska beslut tar lång tid att genomföra.
   Små verksamheter har ofta kortare beslutsvägar, de behöver inte ta hänsyn 
till lika många bestämmelser. Inom större verksamheter måste det oftast tas 
beslut inom olika avdelningar och högre beslutsfattare måste ge sitt 
godkännande. Inom vissa verksamheter är även säkerheten en aspekt, de 
måste se till att information inte hamnar i fel händer. För att säkerställa detta 
krävs bestämmelser och planering, något som kan ta tid att utforma. 

Marknadsföring

Det klassiska sättet att förmedla ett reklambudskap var tidigare enkelriktat, 
s.k. ”push-marknadsföring”. Med social medias genomslag blev ”pull-
marknadsföring” vanlig (Carlsson, 2009). Weber (2009) skriver att användare 
läser det de har intresse av och undviker reklam om det är möjligt.
   Respondenten vid kaféet påpekade hur enkelriktad reklam är störande och 
påtvingande. Istället ville respondenten själv ha möjlighet att låta sig 
påverkas. Respondenten säger: ”Social media är mer som en fest hemma, om 
någon bara sitter och vill sälja saker till andra så kommer man inte att bli 
inbjuden i framtiden.” och menar att om man använder social media för 
envägskommunikation kommer folk ignorera verksamhetens budskap. 
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   Ifall en bloggare inom en verksamhet enbart inriktar sig på att sälja en 
produkt, och inte tar till sig målgruppens feedback kan de leda till att 
målgruppen ignorerar inläggen. En stor mängd enkelriktad reklam ses som 
störande och målgrupper för dessa, t. ex TV-tittare, stänger ofta antingen av 
TV:n eller ljudet (alternativt byter kanal). Om verksamheter gör på detta sätt 
inom social media utan att erbjuda respons eller bjuder in till dialog kommer 
de som följer verksamheten troligen reagera på samma sätt som på TV-
reklam. Det finns tendenser i undersökningen som visar på att 
marknadsförare går från push-marknadsföring och fokuserar sig mer mot 
pull-marknadsföring.
   Carlsson (2009) tar upp begreppet viral marknadsföring. Det innebär att 
budskap sprids mellan medlemmar i ett nätverk genom en kedjereaktion.
   Campingen, turistbyrån och webbyrån berättar att de upplever viral 
spridning av sina budskap, både ”mun till mun” och digitalt. Den digitalt 
virala marknadsföringen är mätbar och verksamheten kunde se en ökad 
datatrafik. Respondenten vid webbyrån nämner att de inte använder 
traditionell media alls, utan förlitar sig på viral marknadsföring.
   Undersökningen tyder på att verksamheter börjar förlita sig allt mer på 
social media i annonssyfte, och vissa använder traditionell media allt mindre. 
Genomförs en kampanj för en produkt på rätt sätt, kan man få mycket gratis 
exponering, p.g.a. spridning i social media. Vissa verksamheter i 
undersökningen menar att nöjda kunder är den bästa reklamen, ifall de 
rekommenderar verksamheten i sina nätverk. Tidigare var det svårt för 
mindre verksamheter att nå ut med sina budskap, i stor omfattning och till låg 
kostnad. Det kan tänkas att social media kommer att bidra till att underlätta 
för verksamheter att sprida information, både nu och i framtiden. 
   Carlsson (2009) skriver att social media inte ersätter traditionell 
marknadsföring. Att kombinera beprövade metoder tillsammans med nya 
grepp kan vara klokt och effektivt för att skapa en bra satsning på social 
media.
   Alla respondenter håller med om Carlssons påstående, utom kaféets 
respondent. Inom kaféet använde de traditionell media annorlunda. De 
använde traditionell marknadsföring i andra hand och social media i första 
hand. 
   Trots att social media har hög genomslagskraft på internet så är traditionell 
media fortfarande vanligt förekommande. Många verksamheter kombinerar 
dessa medier för att nå ut till så breda målgrupper som möjligt. Exempel på 
detta är annonser i tidningar, på bussar och i TV.
 Enkelriktade budskap har fortfarande sin plats i marknadsföring, men det 
gäller att tänka på hur de utformas.
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Kommunikation

Olika social media lämpar sig för olika typer av information. Korta 
uppdateringar lämpar sig bäst i snabbare medier som t.ex. mikrobloggar, 
medan längre inlägg, recensioner och liknande kan användas i 
”långsammare” medier, t.ex. bloggar (Carlsson, 2009). 
   Respondenterna vid universitetet, biblioteket och turistbyrån samt 
campingen bekräftade påståendet och ansåg att man bör använda de olika 
kanalerna i olika syften. De berättade att en verksamhet inte enbart borde 
använda sin Facebooksida för att länka till sina blogginlägg eller tvärtom. 
Görs detta finns det en risk att målgruppen överger ett av medierna och 
missar värdefull information. 
   Det är viktigt att inte skicka fel budskap i fel medier. Om en verksamhet 
skickar flera långa inlägg genom Twitter istället för t.ex. deras blogg kan 
målgruppen sluta följa verksamheten. Om verksamheten sänder samma 
budskap i olika medier kan målgruppen överge det medie som de anser är 
onödigt och riskerar att missa framtida information.
   Social media är inte rena säljkanaler, trots detta kan verksamheter använda 
dem för att skapa dialog och samverkan med målgrupperna. Nilsson (2010) 
och Weber (2009) skriver att det är viktigt för verksamheter att kommunicera 
med målgrupperna i social media på deras villkor.
   Både turistbyråns och campingens respondenter nämnde att det är viktigt att 
finnas i samma medier som målgrupperna och man bör hålla en dialog med 
dem. Verksamheter bör inte tvinga på målgruppen sina budskap.
   Om en verksamhet enbart förmedlar säljbudskap är det möjligt att 
målgruppen som följer verksamhetens medier minskar. Detta kan påverka 
verksamheten negativt. De som är allt för inriktade på att sälja och inte föra 
dialog riskerar att missa det grundläggande konceptet med social media. 
Verksamheter bör inte agera som en megafon till en grupp som inte vill höra 
budskapet. Om en verksamhet befinner sig i fel media kan en hel 
marknadskampanj misslyckas.

Mätning
 
Nilsson (2010) skriver att en stor styrka med social media är möjligheten att 
mäta. Jämfört med traditionella kampanjer, som tar tid att administrera och
genomföra, ger social media större möjligheter att mäta resultat. Ett verktyg 
som kan användas för mätning av statistik är Google Analytics. Det kan spåra 
var besökarna kommer ifrån, om träffarna generades genom sökmotorer eller 
länkade av andra sidor (Brown, 2009).
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Alla respondenter utom webbyrån och biblioteket berättar att de regelbundet 
mäter effekterna av deras användning i social media. Respondenten från 
kaféet nämnde att tidningsannonser ger begränsade möjligheter att mäta 
människors åsikter om budskapet. Respondenterna vid turistbyrån, 
universitetet och resurscentrumet använde regelbundet Google Analytics för 
att mäta statistik.
   Genom mätningar kan verksamheter skaffa sig marknadsfördelar, de kan 
mäta trafik och se vart den kommer ifrån. Verksamheter som övervakar 
geografiska områden kan se vart målgrupperna finns, detta gör att 
verksamheterna enklare kan rikta marknadsföringskampanjer dit den största 
målgruppen finns. 

Omvärldsbevakning

I dagsläget sker många konversationer helt öppet på internet vilket gör att 
verksamheter kan följa dem (Carlsson, 2009). Magdalena Örn på resebolaget 
Ving berättar om att man kan upptäcka missnöje tidigare än innan.
   Respondenterna från turistbyrån och campingen nämnde att en stor del i 
social media handlar om att söka och hitta information som är intressant för 
den egna verksamheten, både sitt eget varumärke och andras.
   En stor fördel som omvärldsbevakningen ger verksamheter är möjligheten 
att upptäcka kritik och missnöje mot dem själva. Genom att aktivt söka och 
läsa om den egna verksamheten så kan de upptäcka missnöjda kunder i ett 
skede.
   Postman (2009) skriver att verksamheter som engagerar sig med sina 
målgrupper i social media, har möjlighet att förbättra uppfattningen om sitt 
varumärke.
   Respondenterna vid universitetet, campingen och turistbyrån berättar att de 
arbetar mycket med att svara på inlägg och frågor genom social media från 
sin målgrupp.
   Om verksamhetens anställda arbetar aktivt med att besvara inlägg visar de 
sig aktiva och att de bryr sig om målgruppen. Detta stärker varumärket och 
kan leda till att målgrupperna får mer förtroende mot verksamheten.
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5.3 Framtidsanvändning av social media

Internet i mobiltelefoner ger möjlighet att ständigt vara uppkopplad 
(Clapperton, 2009).
   Respondenterna vid resurscentrumet, kaféet och universitetet tog upp detta. 
Folk är alltid uppkopplade och vill visa sina vänner vart de är och vad de gör. 
Mobiltelefoner blir allt mer avancerade och ger möjligheten att använda 
social media genom dessa. Respondenterna vid kaféet, universitetet och 
resurscentrum nämner att nästan oavsett vart en person befinner sig, är det 
möjligt att vara uppkopplad.
   Funktioner för att visa vad en person gör och befinner sig är i dagsläget 
populära och kommer troligen utvecklas mer i framtiden. Exempel på dessa 
kan vara incheckningar på Facebook som vissa verksamheter har valt att 
kombinera med olika erbjudanden. En person som gör en incheckning hos en 
verksamhet kan få någon form av rabatt på sitt köp, samtidigt som 
incheckningen syns i personens sociala kontaktnät. Genom dessa funktioner 
kan verksamheter få extra publicitet.
   Social media är här för att stanna och har allt större inverkan på våra liv, 
både privat och i jobbet. En annan tydlig trend är att allt fler sociala nätverk 
börjar bli sammankopplade med varandra (Ström, 2010).
   Samtliga respondenter tror att social media kommer få en given plats i 
människors liv och tror inte att användandet av social media kommer avta. 
Campingen, turistbyrån och bibliotekets respondenter berättade att fler 
medier kommer troligen kopplas samman. Alla respondenter tror att det 
sociala tänket är kvar för att stanna.
   Det blir allt vanligare idag att informationsflöden från olika social media 
kopplas samman och ger en större överblick. Privatpersoners sociala 
kontaktnät är idag större än de var tidigare. Det blir vanligare att personer 
kontaktar varandra över social media än över e-post för att kommunicera 
privat, och människor blir allt mer öppna med vilken information de delar 
med sig.
   Utvecklingen av social media går snabbt och verksamheter blir med 
bekanta med dessa. Olika kanaler inom social media försvinner och nya 
tillkommer.  Ifall verksamheter som bjuder in till dialog så kan målgruppen 
känna sig mer engagerade i den.  Detta gör att förtroende mot verksamheten 
ökar (Nilsson, 2010). 
   Samtliga respondenter anser att det är svårt att förutse hur social media 
kommer utvecklas i framtiden, nya kanaler tillkommer och försvinner. 
Respondenterna vid campingen och turistbyrån sa att även om Facebook 
kanske försvinner i framtiden kan det ersättas av liknande tjänster.
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Få av de sociala sidor som var populära tidigare finns kvar idag, t.ex. 
Lunarstorm. En bidragande faktor kunde ha varit att de inte lyckades hålla 
användarna intresserade. Det är därför viktigt för tjänster att alltid lyssna på 
användarnas krav och åsikter för att användarna ska fortsätta använda 
tjänsten.
   År 2010 hade fler personer tillgång till bredband jämfört med hur många 
som hade prenumerationer på en dagstidning (Nilsson, 2010).
   Respondenten vid universitetet hade visionen om ett papperslöst samhälle, 
och förstod inte varför personer väntar i veckor på en fysisk katalog. När de 
kan ladda ner samma information direkt från internet istället.
   Många idag väljer att följa nyheterna genom internet än traditionell media 
än tidigare. Internet har gjort det möjligt att få information nästan vart 
personen än befinner sig, utan att vara bunden till traditionell media.

Samband mellan verksamheterna i undersökningen

De verksamheter som använt social media längst var kaféet och webbyrån, de 
började år 2007. De som använt social media kortast tid var campingen som 
började 2010. Alla verksamheter använde social media i samma syfte, för att 
uppnå dialog med sin målgrupp. De verksamheter som, till störst del, 
använde social media för marknadsföring var biblioteket och campingen. De 
använde social media för att ge tips av olika slag till sin målgrupp.
   Facebook är idag det största sociala nätverket, och det medie som alla 
verksamheter i undersökningen använde sig av. Även bloggar användes av 
samtliga verksamheter, för olika syften. 
   De mindre verksamheterna, främst kaféet, använde social media mer än 
traditionell media för marknadsföring, medan de större såg de olika medierna 
som komplement till varandra, snarare än ersättare. Något som kan ha att 
göra med att större verksamheter har mer resurser avsatta till marknadsföring.
   De verksamheter som var offentliga var till större del styrda av politiska 
och kommunala beslut, främst biblioteket och universitetet. Detta gjorde att 
de var mer styrda i sin användning av social media, jämfört med privata 
verksamheter som kunde fatta beslut på egen hand.  
   Respondenten vid universitetet var den enda person som hade avsatt 
arbetstid för social media, medan de andra jobbade med det när tid fanns, och 
även på fritiden.
 Alla nämnde att man måste ha intresse för social media för att arbeta med 
det, annars kommer satsningen inte att fungera i längden.
   Universitetet var den enda verksamhet som hade en officiellt uttalad 
strategi för användningen av social media. Campingen och turistbyrån skulle 
upprätta strategier framöver. Bibliotekets användning ingick i kommunens 
kommunikationsstrategi.
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Campingen, turistbyrån och webbyrån sökte aktivt efter sitt egna varumärke 
inom social media. Turistbyrån, universitetet och resurscentrumet använde 
social media för att mäta trafik och statistik. Resurscentrumet använde detta 
för att visa resultat för ledningen, eftersom de var politiskt styrda kunde de 
påvisa nyttorna med social media för sina beslutsfattare.
   Alla verksamheter trodde att social media kommer fortsätta att växa att 
utvecklas. De visste inte i vilken form, men en genomgående tanke var att det 
”sociala tänket” på internet var här för att stanna. Ingen verksamhet trodde att 
social media kommer att ersätta traditionell media inom en överskådlig 
framtid. Campingen och turistbyrån tror att Facebook kan komma att 
försvinna i framtiden men ersättas av någon liknande tjänst.

Hur använder verksamheter social media? Detta är den samlade bilden från 
respondenternas svar:

• Uppnå dialog och interaktion med sin målgrupp
• Lättare att marknadsföra sig själva och sina produkter eller tjänster
• Man kan skapa en bättre omvärldsbevakning och se vad som skrivs 

om en i social media. Hålla sig uppdaterad om vad som händer i den 
egna branschen

• Nya möjligheter att kommunicera internt och dela information inom 
verksamheter

• Användandet kan komplettera traditionella medier och man kan nå ut 
på nya sätt

• Möjlighet att kunna få snabb, direkt, feedback på sina inlägg och 
frågor
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6 Diskussion

Kapitlet presenterar en diskussion över examensarbetet olika delar och  
genomförande.

6.1 Problemlösning/resultat

Utifrån resultatet av undersökningen går det att se mönster hur verksamheter i 
Småland använder social media professionellt. Resultatet visar att social 
media främst används i syftet att föra dialog och få feedback. En annan 
aspekt som undersökningen visar är att social media också används för att 
hålla kontakten med sina målgrupper och nå ut till nya. Detta ger en samlad 
bild av de användningsområden verksamheter kan använda social media 
professionellt inom. Utifrån respondenternas kunskaper, har 
rekommendationer tagits fram till vad verksamheter bör tänka på när de 
börjar använda social media professionellt.
   Resultatet av undersökningen kan ge verksamheter inspiration och idéer till 
hur social media kan användas professionellt. Forskare och studenter inom 
informatik, mediateknologi, kommunikatörer och marknadsförare kan 
använda resultatet för att se vilka mönster som finns inom ämnet samt 
möjligheter med social media. 
   Vi har inte hittat någon forskning som säger hur verksamheter använder 
social media professionellt. 
Nedan jämförs tidigare forskning med undersökningens resultat:
   Bengtsson och Lantz skrev om hur och varför verksamheter bör använda 
social media och hade som mål att upprätta riktlinjer för verksamheter. 
Resultatet av vår studie visar istället hur verksamheter använder social media 
i sitt arbete. Vi har även upprättat rekommendationer till verksamheter som är 
intresserade att börja använda social media.
   Lundin och Lundqvist tar upp hur social media kan användas för 
marknadsföring, vi tar upp hur verksamheter faktiskt använder det för 
marknadsföring men även andra syften. Resultatet ger mer bredd då vi 
undersökte i vilka olika syften social media kan användas, istället för att 
fokusera på ett enskilt användningsområde, t.ex. marknadsföring.
   En studie som utfördes av IT-företaget Avanade visade att 7 av 10 svenska 
verksamheter var tveksamma till att använda social media, p.g.a. 
säkerhetsskäl. Vår undersökning fokuserade inte på denna aspekt, men det 
framgick att många verksamheter inte visste hur de bör använda social media. 
Av detta skäl valde många andra verksamheter att inte börja använda social 
media professionellt. Eftersom vi ville ha en bred generell bild valde vi att 
inte fokusera på detaljer om säkerhet.
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Danielsson och Stjärne (2009) tar upp hur social media kommer att påverka 
sättet verksamheter håller kontakten med sina målgrupper. Vår undersökning
visar att fler verksamheter försöker vara aktiva i samma kanaler som sin 
målgrupp, i längden kommer detta troligen påverka sättet som de interagerar 
med sina målgrupper på.
   Lilius (2009) tar upp tre troliga trender för användningen av social media:
Användningen av sociala media bland verksamheter kommer att öka
Användningen kommer att kräva organisatoriska förändringar
Social media kommer att ta börja ta över verksamheters användning av 
traditionella medier. Undersökningen vi har genomfört bekräftar främst punkt 
nummer ett och tre. Alla verksamheter vi intervjuade anser att social media 
kommer fortsätta växa och att vi blir allt mer öppna i vårt 
internetanvändande. En stor del av respondenterna använde social media i allt 
större utsträckning, jämfört med de traditionella medierna.
   Vi tror att social media är värdefullt för att upprätta en närhet till en 
verksamhets målgrupp och kunna föra en dialog med dem. Om en 
verksamhet bjuder in till diskussion och visar att den lyssnar på målgruppens 
åsikter, kan det leda till ökat förtroende från målgruppen. En annan viktig del 
är att kunna dela med sig och ta del av värdefull information. Social media 
kan användas till omvärldsbevakning och möjligheten att själv sprida 
information på ett enkelt och snabbt sätt. Detta gör det möjligt för 
verksamheter att marknadsföra sig själva. Vi tror att detta är värdefullt för 
mindre verksamheter som inte har dessa ekonomiska förutsättningar.
   Många verksamheter kan använda sin målgrupp för att sprida sitt budskap i 
social media, detta kan vara ett värdefullt komplement till traditionell 
marknadsföring.
   De verksamheter i undersökningen som vi upplevde hade störst användning 
för social media var campingen och turistbyrån. Vi tror att detta beror på att 
deras målgrupp har en stor geografisk spridning, och social media gör att de 
kan nå ut till dem. Vi tror inte att offentliga verksamheter har samma nytta att 
marknadsföra sig i social media som de vinstdrivande. De kan använda social 
media som komplement till övriga kanaler och nå ut till nya målgrupper.
   Likt alla respondenter i undersökningen, tror vi inte social media kommer 
att minska i användning. Kommer tjänsterna vi har idag att utvecklas, eller 
kommer de att ersättas av andra? Detta är en svår fråga att besvara, då 
utveckling sker i snabb takt och nya tjänster ständigt tillkommer. Vi tror att 
oberoende av vilka tjänster som kommer dominera i framtiden, så kommer 
det sociala beteendet på internet att fortsätta vara mer öppet.
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Den mobila användningen av social media tror vi kommer att fortsätta växa. 
Folk vill kunna ha tillgång till internet, oberoende vart de befinner sig. Vi tror 
att social media kommer att bli mer populärt än e-post att kommunicera med, 
både privat och inom verksamheter. Även kunskapsbevaring, t.ex. interna 
”wikis”, tror vi kommer att öka. Detta ger möjlighet att sprida den kunskap 
som finns inom verksamheten istället för att skicka e-post, kalla till möten 
eller andra former av kommunikation.
   En annan utveckling vi ser är att allt fler yrken som är avsedda för social 
media kommer att utvecklas, så att det finns personer i verksamheter som 
enbart jobbar inom detta område. I dagsläget verkar många verksamheter 
använda social media p.g.a. intresse och det saknas ofta strategier för 
användningen. En möjlig tanke är att fler verksamheter kommer ta fram 
strategier och policies för användning av social media i framtiden.
   Personligen tror vi inte att social media kommer att ersätta traditionell 
media inom en överskådlig framtid. Det kan tänkas att fler verksamheter 
kommer att använda social media som komplement i sin marknadsföring.

Kaféet och webbyrån hade använt social media under längst tid. Vi tror att 
detta beror på deras bakgrund inom IT-branschen. De som använt social 
media kortast tid var turistbyrån och campingen. Trots att de använt social 
media en kort tid, hade de tagit till sig mycket av vad social media handlar 
om. Offentliga verksamheter använder social media i syfte att nå och hålla 
dialog med sina målgrupper. Privata verksamheter använder det av samma 
anledning, men även marknadsföring i ett säljande syfte. Alla verksamheter 
hade kommit ungefär lika långt inom användning av social media.
    Detta tror vi beror på att alla som arbetade med detta hade stort intresse för 
det och förstått konceptet. De verksamheter som hade störst nytta av att 
använda social media tror vi är campingen och turistbyrån, som kan använda 
det för att visa att de finns och för att locka besökare till orten.

6.2 Metodreflektion

Det positivistiska förhållningssättet passade undersökningen, med hjälp av 
detta fick vi information om hur verksamheter använder social media. 
Vår ursprungliga tanke var att ta reda på hur verksamheter använder social 
media, inte förstå och tolka användningen.
   Om tanken bakom examensarbetet hade varit att förstå och förklara varför 
verksamheter använder social media hade det hermeneutiska 
förhållningssättet varit mer passande.
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Vi hade inte tillräckliga förkunskaper om ämnet för att kunna utföra en 
undersökning, och utforma en bra intervjuguide. Därför passade deduktiv 
ansats bra. Den gjorde att vi kunde skapa oss en egen bild av fenomenet med 
hjälp av den insamlade teorin, innan vi gjorde undersökningen. Det var svårt 
att förhålla sig objektiv till den insamlade empirin, då vi själva läst oss in på 
ämnet och sedan skapat oss en egen bild av det. 

Med induktiv ansats hade vi haft möjligheten att undersöka fenomenet på ett 
mer hypotetiskt sätt, utan vara bunden till ett teoretiskt material. Vi tror att 
denna ansats skulle givit mindre trovärdiga svar, eftersom vi var intresserade 
av hitta samband och kunna jämföra den insamlade empirin med vårt 
teoretiska material. Induktiv ansats lämpar sig bäst för områden som är 
outforskade, social media är ett nytt ämne inom forskning men i dagens läge 
finns det mer teoretiskt material att studera. Ny forskning på området 
tillkommer ständigt, vilket gjorde det möjligt att undersöka med en deduktiv 
ansats.
   Kvalitativt angreppssätt passade undersökningen bra eftersom vi ville 
studera respondenternas subjektiva syn på fenomenet, vilket hade varit svårt 
utan att intervjua dem. Kvantitativa angreppssätt hade passat bättre om vi 
varit intresserad att få en större geografisk spridning och mer kvantifierbar 
data. Ett kvalitativt angreppssätt passade undersökningen bättre, användning 
av social media hade varit svår att undersöka med hjälp av enkäter och 
kvantitativ data. Detta då respondenternas olika eventuella åsikter hade varit 
svåra att formulera i färdiga svarsalternativ.
      Intervjuerna hade ett semistrukturerat upplägg, detta innebar att de hade 
ett antal teman som följs med utrymme för fri diskussion (Bryman & Bell, 
2009).  Hade vi gjort en kvantitativ undersökning, med fasta svarsalternativ, 
hade möjligheten till fri diskussion och uppföljning av svar försvunnit. Det 
hade även varit mycket svårt att täcka alla möjliga användningsområden som 
en verksamhet kan använda social media på, därför passade intervjuer bäst 
som datainsamlingsmetod.  Pilottestet av intervjuguiden var lyckat och visade 
att den var väl utformad och krävde inga större förändringar.
   I intervjuguiden var det en fråga som togs bort då den var överflödig, för att 
den togs upp i två olika teman. I övrigt behöll vi strukturen för den genom 
hela undersökningens gång. 
   Mycket av empirin som vi samlade in kunde knytas till teorin som låg till 
grund för undersökningen och användas för att besvara forskningsfrågorna. 
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En avgränsning för undersökningen var att de verksamheter som 
intervjuades, skulle ha använt social media i minst ett år. Det är möjligt att 
detta gjorde att svar blev likartade, eftersom alla respondenter hade liknande 
erfarenheter. En lösning på detta skulle ha varit att respondenter med olika 
lång erfarenhet av användning hade varit med i undersökningen, svaren hade 
då troligen varierat. Ifall mer tid funnits hade det varit intressant att 
komplettera vår undersökning med en enkätundersökning, i syfte att kunna 
samla in andra typer av data och få ett bredare respondenturval.
   Vi anser att undersökningen är trovärdig (reliabel) då nästan all empiri 
kunde kopplas till den insamlade teorin. Trovärdigheten är hög då vi under 
första kontakten med verksamheterna klargjorde syftet med undersökningen. 
Intervjuerna gjordes på plats hos respondenterna vilket gjorde att de kunde 
känna sig bekväma. Eftersom intervjuguiden var semistrukturerad kunde
respondenterna tala fritt om de olika teman som fanns. Detta gjorde att de 
inte kände sig låsta vid fasta svarsalternativ. Vi tror att denna undersökning 
ska kunna göras om inom samma region och liknande verksamheter inom ett 
år och få fram liknande svar.
   Alla respondenterna som intervjuades hade intresse för och var införstådda 
i social media, med dess möjligheter och potential. Detta gjorde att vi fick 
fram relevant och giltig information (validitet) till undersökningen. Alla 
respondenter bekräftade omedvetet information som tagits upp i teorin. Detta 
gör att vi anser att resultaten är giltiga och fyller en hög intern validitet. 
Examensarbetet kan ses generaliserbart för verksamheter Småland då alla 
respondenter. Eftersom urvalet av verksamheter i undersökningen är 
begränsad, både regionalt och omfattning, kan detta bidra till att göra det 
svårt att applicera resultatet ett bredare perspektiv.

6.3 Arbetsprocess

Vid insamlandet av teoretiskt material söktes referenser i tidigare 
forskningsmaterial, samt i olika databaser. En stor del av de böcker, rapporter 
och vetenskapliga artiklar som hittades fokuserade på marknadsföring, och 
gav tips på hur verksamheter bör använda social media. Vi hittade också 
mycket material om vad social media innebär och vilka möjligheter dess 
användning kan ge.
   Det saknas idag forskningsmaterial om hur verksamheter använder social 
media professionellt. Av den anledningen finns det inte mycket teoretiskt 
material om detta i examensarbetet. 
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De teman som examensarbetet tar upp är: allmänt, verksamhetsanvändning 
och framtidsanvändning. Vi hittade mycket information som var allmän om 
social media, detta ger en grundläggande kunskap för läsaren vad fenomenet 
innebär. Det fanns däremot inte lika mycket information inom temat 
verksamhetsanvändning. Vi bestämde att dela in temat 
verksamhetsanvändning i underkategorier; marknadsföring, kommunikation, 
mätning och omvärldsbevakning. Detta för att lyfta fram de största 
användningsområdena inom social media för läsaren. Temat 
framtidsanvändning tar upp trolig utveckling och spekulationer utifrån det 
teoretiska materialet.
   Ett ställningstagande i examensarbetet var de engelska termerna. Vissa 
termer, t.ex. ”community” och ”Collaborative projects”, saknade en 
vedertagen svensk betydelse därför används den engelska termen
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7 Avslutning

Kapitlet presenterar slutsatserna för undersökningen och ger förslag på  
fortsatt forskning inom området. 

7.1 Slutsatser

Verksamhetsanvändning 

Resultatet av undersökningen visar att den främsta anledningen till att 
verksamheter använder social media, är för att skapa och underlätta dialog 
med sina målgrupper. Resultatet visar även att verksamheter måste lyssna på 
och finnas i samma kanaler som sina målgrupper, detta för att kunna fortsätta 
bevara relationen med dem.
  En annan möjlighet som social media ger för verksamheter är snabb och 
bred marknadsföring till en låg kostnad. Det är dock viktigt att tänka på att 
hålla en öppen dialog i marknadsföringen, annars riskerar verksamheten att 
målgruppen ignorerar budskapen.
  Ett annat resultat som visas är att omvärldsbevakning i social media har 
blivit en viktig del för verksamheter, eftersom det ger möjligheten att följa 
vad deras målgrupp skriver om deras varumärke. Detta gör att de kan 
upptäcka eventuellt missnöje från målgrupperna, för sedan bemöta kritiken i 
ett tidigt stadie. 
  Social media ger en större möjlighet till mätning, jämfört med traditionell 
media. Verksamheter använder sig av detta för att kunna utvärdera hur deras 
satsningar i olika medier går. Denna statistik kan vara användbar att visa upp 
för eventuella beslutsfattare. 
Mindre verksamheter kan använda social media i annonseringssyfte, eftersom 
de ofta inte har lika stor budget för marknadsföring, som större verksamheter.
  Verksamheter bör vara aktiva i de medier som de valt att använda, annars 
kan målgruppen uppfatta dem som oengagerade. Det som är viktigt att tänka 
på när verksamheter börjar använda social media professionellt, är att en 
vision och ett intresse finns för användandet.
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Framtidsanvändning

Det finns en osäkerhet bland verksamheterna i undersökningen över hur 
social media kommer att fortsätta utvecklas. I framtiden kommer det att 
tillkomma flera nya plattformar. De som redan finns måste fortsätta utvecklas 
för att inte förlora användare, det är därför viktigt att lyssna på sina 
användares önskemål för att inte bli utkonkurrerade.
   Resultatet av undersökningen tror att det kommer att bli vanligare att flöden 
från flera sociala medier samlas på samma webbsida, för att skapa en enkel 
överblick.
  Undersökningens resultat tyder på att den mobila användningen av social 
media troligen kommer att öka i framtiden. Användare kommer kräva 
snabbare respons på frågor och inlägg i framtiden, när de inte längre är 
bundna till datorer för att kunna skicka e-post och använda social media.
  Oavsett vilka sociala medier som tillkommer och försvinner, så är den 
samlade bilden av undersökningen att “sociala tänket” är här för att stanna.

7.2  Förslag till fortsatt forskning

Vi vill ge följande förslag på fortsatta studier i ämnet:

• Göra om samma undersökning igen om X år
• Jämföra privata och offentliga verksamheters användning av social 

media
• Jämföra verksamheter över en större geografisk spridning
• Jämföra användning av social media mellan verksamheter som just 

börjat och verksamheter som använt under en längre tid
• Genomföra samma undersökning med ett kvantitativt angreppssätt
• Undersöka vilka typer av verksamheter som har störst nytta av social 

media
• Undersöka hur verksamheter ska utveckla strategier för användning 

av social media
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Bilaga 1: intervjuguide

Innan intervjun:

Presentera oss, vad vi gör, syftet med vår c-uppsats, fråga om det är ok att 
spela in intervjun; avsikt att komplettera skriftliga anteckningar.

Inledande frågor:

1) Berätta om er verksamhet, vad ni gör (tillverkning, tjänster).

2) Vad innebär sociala medier för er (vad menar respondenten eller vad 
tycker respondenten)?

Dagsläge:

3) Vilka sociala medier använder sig verksamheten av?
Följdfrågor blir: Varför just dessa, hur kom det sig att ni började använda 
dessa? Hur länge har ni använt sociala medier?

4) Har ni någon uttalad strategi (plan/mål) angående sociala medier. Vad 
verksamheten vill uppnå genom att använda sociala medier?
I fall de har en strategi, vad är strategin, vad innebär den?

5) Vilka effekter (positiva och negativa) ser respondenten med sociala medier 
i dagsläget (har antalet kunder ökat, vad vill verksamheten uppnå med sociala 
medier, har det tillkommit ny kundgrupp)?

6) Använder ni även ”traditionella” medier (radio, TV, reklamblad och 
liknande) och kompletterar med social media? Ser ni sociala medier som 
komplement?
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Framtiden:

7) Hur ser verksamhetens framtid ut angående sociala medier? Allmän 
utveckling för social media och aktuella verksamhetens. Tror de att social 
media växa mer och ta över vanlig marknadsföring?

8) Finns det planer att börja använda andra typer av sociala medier än 
verksamheten som använder idag?

Avslutning:

Om respondenten känner att det saknas något i våra frågor kan detta tas upp 
hör. Avsluta med att fråga respondenten om det går bra att höra av oss igen 
om det finns information som behöver kompletteras.

.
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