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Abstrakt 
Detta arbete undersöker hur företagare praktiskt kan optimera sina 

marknadsföringssatsningar i sociala medier. Marknadsföring i sociala medier är något 

som många företagsledare prioriterar eftersom det främjar en tvåvägskommunikation 

som i sin tur kan leda till att man når ut till fler kunder och ge lyckade vinsteffekter. 

Arbetet behandlar utvalda best-practices för att hitta de rekommendationer som kan ses 

som bäst lämpade för att praktiskt optimera ett företags webbsida och profilsidor i 

sociala medier. För att precisera rekommendationerna granskade arbetet vilka som 

tillämpas i verkligheten samt vilket behov och vilken kunskap mindre verksamheter har 

av sociala medier. Detta undersöktes genom att analysera fem företags aktivitet på 

Internet samt genomföra en enkätundersökning riktad till småföretagare. Resultatet 

omfattar en sammanställning över adekvata rekommendationer till mindre företag som 

praktiskt vill optimera sina marknadsföringssatsningar i sociala medier.   
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Abstract 
The purpose of this study is to examine how companies can preform practical 

optimization of their marketing efforts in social media. Marketing in social media is 

something that many business leaders prioritize as it promotes a two-way 

communication, which in turn can lead to the possibility to reach out to more customers 

and provide successful profit effects.  

The report examines selected best-practices to find those recommendations that can be 

viewed as best suited for pracital optimization of a company’s website and profile-pages 

in social media. In order to define the recommendations, the study reviewed which 

recommendations were applied to real companies and what need and what knowledge 

small businesses have in the area. This was examined by analyzing five businesses and 

their activity in social media, which was followed up by an digital survey targeting small 

businesses. The result include a summary of appropriate recommendations to smaller 

companies that want to practically optimize their marketing efforts in social media.  
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 hp och är en avslutande del i utbildningen 

Webbprogrammering vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Tankarna kring arbetet uppkom 

när jag fick en förfrågan om att utveckla en webbsida till ett mindre, nystartat företag där 

företaget gärna ville integrera sociala medier på webbsidan i ett tidigt skede. Detta i 

kombination med mitt eget intresse för hur sociala medier kan användas både 

professionellt och i vardagen, gjorde val av ämne enkelt.   

Jag vill passa på att tacka min handledare Anne Norling för all hjälp och vägledning 

under arbetets gång. Jag vill även tacka de företag som ställde upp och besvarade 

enkätundersökningen, vilket hjälpte till att rikta in arbetet mot mindre företag.  
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1. Bakgrund 
Sociala medier finns i många former men det gemensamma syftet är att ge människor 

möjlighet att interagera socialt med andra människor. Cara Pring1, specialist på sociala 

medier, publicerade ett blogginlägg [1] i februari 2012 där hon från flertalet källor 

samlat statistik angående användandet av sociala medier. Denna statistik visar att det 

finns 845 miljoner aktiva medlemmar på Facebook och att det publiceras nästan 175 

miljoner inlägg på Twitter varje dag. För företag kan inte bara var och en av dessa 

användare ses som en tänkbar kund utan mängden information som sprids via sociala 

medier ger också nya marknadsföringsmöjligheter [1]-[11].  

Företag kan välja att marknadsföra sin verksamhet med de mer traditionella 

tillvägagångssätten som dagstidningar och radio men idag finns det även ytterligare sätt 

att få ut sitt budskap. Ett postat inlägg i en blogg eller en video på YouTube kan nå ut 

till miljontals potentiella kunder, med betydligt lägre marknadsföringskostnader i 

jämförelse med reklam genom traditionella medier. Idag nås inte innehåll bara genom 

sökresultat från olika sökmotorer, utan innehåll delas, länkas och diskuteras på 

Internet. Genom att som företag inte bara finnas synlig inom sociala medier utan även 

optimera sin webbsida och sina profilsidor, kan räckvidden för företagets namn ökas 

och ge en större och mer positiv vinsteffekt för satsningarna i sociala medier  

[2, s. 1-3]-[18].   

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och precisera viktiga beståndsdelar 

som kan ligga till grund för utvecklare och företag vid praktisk optimering av 

marknadsföring i sociala medier.  

De frågeställningar som arbetet har för avsikt att undersöka närmare är: 

o Vilka best-practices finns det för optimering av marknadsföring i sociala 

medier, och tillämpas dessa hos verkliga företag? 

o Vilka av dessa rekommendationer är bäst lämpade för mindre företag? 

                                                        

1 www.thesocialskinny.com  
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1.2 Avgränsningar 
Arbetet behandlar inte hur rekommendationerna för optimering kan implementeras, 

utan resulterar i en teoretisk översikt som kan användas för att sätta upp en praktisk 

marknadsföringsstrategi i sociala medier för mindre företag. Avgränsning skedde 

gällande vilka sociala medier som ingick i undersökningen. Detta urval grundades på 

de verktyg som förekom frekvent i den teoretiska referensramen samt verktygens 

relevans för företagsoptimering baserat på författarens personliga erfarenheter. De 

sociala medier som arbetet omfattar är Facebook, LinkedIn, Twitter, Delicious, 

YouTube, Digg, Pusha, bloggar, RSS och nyhetsbrev via e-post.  
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2. Teoretisk bakgrund 
Detta avsnitt redogör för den teoretiska referensram som satts upp för arbetet. Denna 

behandlar bakgrund kring marknadsföring i sociala medier, definition av verktygen 

samt diskuterar några av de best-practice metoder som finns för att optimera för 

sociala medier. 

2.1 Marknadsföring i sociala medier 
Kommunikation består av mer än bara en talande del, hälften av kommunicerande är 

själva lyssnandet. Marknadsföring i massmedia kan nå en bred målgrupp men kräver 

tid, planering och stora ekonomiska resurser samtidigt som det försvårar möjligheten 

att få återkoppling från kunder. Genom att istället lyssna, iaktta, delta i konversationer 

och föra en tvåvägskommunikation med befintliga och potentiella kunder byggs en 

grund för en långsiktig relation och tillit mellan säljare och köpare. För att undersöka 

vad som intresserar företagets målgrupper finns det förutom de sociala mediernas egna 

sökfunktionaliet även verktyg som Social Mention2 som samlar det som sägs om 

företaget och dess varumärke [11].  

Sociala medier ger företag tillgång till att se vad potentiella kunder vill ha eller behöver, 

vilket på sikt kan ge en större och snabbare marknadsföringseffekt. På så sätt kan 

marknadsföringsstrategin baseras på användares verkliga behov, varpå resurser inte 

behöver läggas på något som kunderna tros behöva. Samtidigt bidrar sociala medier till 

en effektiv kanal för återkoppling från kunder samt möjlighet att testa kampanjer 

gradvis [11, s. 13-16].  

2.1.1 Sociala nätverk 

Människor har instinkten och behovet av att vilja diskutera och dela tankar 

sinsemellan. Genom åren har möjligheterna och tekniken utvecklats vilket underlättar 

detta nätverkande. Begreppet sociala nätverk definieras som en webbaserad tjänst som 

tillåter användare att bygga upp en profil tillsammans med en lista över de människor 

som användaren har en anknytning till [3]. 

                                                        

2 www.socialmention.com  
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Facebook3 är ett nätverk som ger användare möjlighet att snabbt kunna kommunicera 

med sina sociala kontakter som vänner eller arbetskamrater. Eftersom Facebook, som 

nämnt tidigare, har 845 miljoner användare är detta ett relevant socialt media att 

optimera tillsammans med en verksamhet [1]-[3, s. 449-451]. Facebook har själva valt 

att se företag som en målgrupp och presenterar en samlingssida4 med information och 

tips om hur en marknadsföringsmiljö kan byggas upp via nätverket.  

LinkedIn5 och Google+6 är två ytterligare sociala nätverk som kan användas för att 

synliggöra och marknadsföra ett företag. LinkedIn används för att bibehålla och utöka 

sitt professionella nätverk vilket även kan inkludera arbetssökande eller leta efter 

personer att anställa [3, s. 458-459].  

2.1.2 Mikroblogg 

I sin bok [3, s. 535] beskriver Leonard Safko, författaren till The Social Media Bible, att 

mikrobloggning är som textmeddelanden på steroider. Användare tillåts posta inlägg 

med begränsad längd, vilket medför att informationen snabbt kan läsas och tolkas. 

Twitter7 är en av de största tjänsterna, vilken idag även kan ses som en stor 

världsomfattande nyhetskälla. Företag kan likt andra sociala medier använda Twitter 

för att bygga ett relationsbaserat nätverk och få effektiv respons från kunder [3]. 

2.1.3 Mediadelning 

Mediadelningssidor likt YouTube8 tillåter användare att ladda upp multimedia, vilket i 

detta fall innebär video. För företag kan videodelning vara ett bra och gratis sätt att få 

ut sitt namn och sin produkt via ytterligare en kanal [3].  

2.1.4 Samlingssidor 

Samlingssidor åsyftar webbaserade tjänster, vilka ger användaren en organiserad vy 

över information av ett specifikt ämne eller källa. Dessa sidor kan ses som användbara 

                                                        

3 www.facebook.com  
4 www.facebook.com/business  
5 www.linkedin.com  
6 www.plus.google.com  
7 www.twitter.com  
8 www.youtube.com  
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i ett marknadsföringssyfte genom att de kan skapa ett informationsflöde och inlänkar 

till kampanjer och artiklar [3, s. 597]-[2, s.103-105].  

Två liknande verktyg inom detta område är Digg9 och Pusha10, där den sistnämnda är 

en svensk variant. Huvudsyftet är att låta användare publicera relevant och intressant 

information eller länkar till webbsidor, som i sin tur kan rankas och bedömas. Om 

postat innehåll får tillräckligt högt rankningsbetyg hamnar den på samlingssidans 

förstasida. Inom denna kategori faller även sociala bokmärkningssidor som låter 

användare spara länkar de vill besöka igen eller läsa senare. Delicious11 är exempel på 

en sådan sida, där även varje bokmärkning ses som en röst. Innehåll som sparas 

tillräckligt många gånger presenteras på förstasidan och kan på så sätt resultera i trafik 

till den egna webbsidan [3]-[2].  

2.2 Sociala medier och mindre företag 
Användandet av sociala medier är stadigt ökande och större företag ger 

marknadsföring i dessa hög prioritet baserat på de fördelar som erhålls. Trots detta 

visar tidigare undersökningar att få mindre företagare engagerar och marknadsför sig i 

sociala medier. Företagarna ser nackdelar som grundar sig i att de har svårt att se 

vinsten i att lägga tid och resurser på denna satsning samt hur ryktesspridning och 

kritik ska hanteras. Sociala medier är dock ett område där möjligheterna att synliggöra 

sin verksamhet jämnas ut mellan större och mindre företag [1], [21], [3]. 

Enligt undersökningen 2011 Social Media Marketing Industry Report [10] lägger 

majoriteten av företagen som ingick i studien, omkring sex timmar per vecka på 

marknadsföring i sociala medier. Trots att småföretagare kanske inte har samma 

resurser eller lika mycket tid som större företag, är ändå Internet och sociala medier ett 

forum för alla företag att synas och höras på samma villkor. Tidigare nämnd 

undersökning [10] visar även att 48 % av de mindre företag som ingick i studien, ser 

en ökad försäljning kopplad till deras aktivitet i sociala medier. Sociala medier bör 

således inte ses som en lösning på de svårigheter som kan finnas inom 

marknadsföring, men att däremot engagemang även i lägre grad kan vara effektivt för 

företag som har råd att lägga tid på detta [21], [3], [2]. 

                                                        

9 www.digg.com  
10 www.pusha.se  
11 www.delicious.com  
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2.3 SMO 
Begreppet SMO (Social Media Optimization) började framträda i samband med Rohit 

Bhargavas12 blogginlägg i ämnet 2006 [4]. Konceptet med SMO är att implementera 

förändringar som optimerar en webbsida och dess innehåll så att detta är enklare att 

dela, har större synlighet i sociala medier samt är mer inkluderad i externt innehåll som 

bloggposter. Fokus inom SMO ligger inte enbart specifikt i att driva trafik till en 

webbsida, utan syftet är att göra sitt publicerade innehåll synligt för så många personer 

som möjligt [4]-[18].  

I sitt inlägg [4] sätter Bhargava upp fem grundläggande rekommendationer till SMO, 

vilka sedan med tiden har utvecklats, utökats och konkretiserats av Bhargava själv men 

även av andra experter. Lee Odden gjorde i augusti 2009 en sammanställning av  

best-practices och förde i denna även en diskussion angående deras relevans sett till 

områdets utveckling [5]. 

2.4 Best-practices för marknadsföring i sociala medier 
De rekommendationer som återfinns i följande avsnitt är utvalda ur teorin baserat på 

de som är lämpliga för just praktisk optimering. I den teori som bearbetats angående 

best-practices beskrivs även mer teoretiska marknadsföringsrekommendationer vilka 

inte inkluderas i denna referensram. 

2.4.1 Länkbarhet 

En viktig och relevant prioritet för att optimera en webbsida för sociala medier är att 

se till att den är så länkbar som möjligt. Sociala nätverk är en stor bidragande faktor till 

att användare effektivt kan länka till information de anser är intressant. Dagens 

webbsidor är dock fortfarande ofta statiska både när det kommer till innehåll och 

uppbyggnad och detta ger inte optimala möjligheter att länka till sidan. Ett enkelt sätt 

att utöka webbsidans länkbarhet är att inkludera en företagsblogg, där bloggens syfte 

inte bara blir att presentera information utan även en typ av samlingsplats för övriga 

sociala medier [4], [5], [2].  

                                                        

12 Rohit Bhargava är en marknadsföringsexpert bosatt i USA. Han har skrivit flertalet böcker 
och fokuserar till stor del på marknadsföring i sociala medier.  
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Rent praktiskt så krävs även en viss eftertanke om webbsidans uppbyggnad, för finns 

det ingen dynamisk URL för användaren att länka till fallerar konceptet angående 

länkbarhet. Detta i kombination med att sökmotorer med stor sannolikhet inte 

kommer driva trafik till relevant innehåll. Applikationer som renderar intressant 

information genom Ajax13, innehåll som kräver inloggning eller registrering för att 

visas eller användning av ramstruktur är några delar som bör undvikas för att se en 

optimal länkbarhet till webbsidan [8].  

2.4.2 Enkel delning 

Intressant innehåll delas ofta och gärna, vilket blir en grundläggande faktor i att 

marknadsföring via sociala medier lyckas. Detta kan givetvis användaren sköta helt 

manuellt men genom att implementera funktionalitet för delning till olika sociala 

medier ges även en påminnelse till användaren att dela med sig av det de finner 

intressant till sitt egna sociala kontaktnät. Som presenteras i figur 1.1 kan användaren i 

detta scenario välja mellan att dela till Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, 

Delicious, Digg och e-post [5].  

 

 

 

Figur 1.1 Exempel på funktionalitet för delning från webbsida. 

Implementation av delningsalternativ kan göras manuellt men det finns även verktyg 

på webben som kan rendera detta automatiskt. ShareThis14 och AddThis15 är exempel 

på sådana webbaserade verktyg som kan användas för att på ett effektivt sätt 

implementera delningslänkar.  

 

                                                        

13 www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications   
14 www.sharethis.com/ 
15 www.addthis.com/ 
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2.4.3 Lättillgängliga och synliga uppdateringar 

Genom att exponera uppdateringar via flera olika sociala medier ges större chans till 

spridning av informationen, vilket i sin tur kan leda till mer trafik och fler länkningar 

till företagets webbsida [4], [5], [12].  

Ovanstående teori kan konkret brytas ned i dessa rekommendationer: 

o Dela länken till det nypostade innehållet till sociala medier som Facebook, 

Twitter, Google+ och Pusha.  

o Använd ett nyhetsbrev via e-post för att ge användare en överblick över 

uppdateringar. 

o Inkludera övriga sociala medier i nyhetsbrevet, vilket kan innebära en 

presentation av de populäraste inläggen från företagets Twitter.  

o Ge tillgång till uppdateringar via RSS16 så användare kan prenumerera på 

innehåll samt möjlighet att distribuera detta i mashup-applikationer17. 

o Använd sociala plugin som Facebook Like Box18 och grupperade länkar till 

företagets konton i sociala medier för att synliggöra närvaro och aktivitet.  

o Synliggör länk tillbaka till egna webbsidan från de sociala medierna.  

2.4.4 Optimerat innehåll 

Bör även innehållet på webbsidan anpassas och optimeras för sociala medier? 

Bhargava [4] menar att detta under de senaste åren blivit allt mer viktigt eftersom det 

både finns en stor konkurrens informationsmässigt men även beroende på den mängd 

delningsmöjligheter som finns tillgängliga. Det kan vara viktigt att försöka tänka som 

den målgrupp som företaget inriktar sig på och på så sätt anpassa innehållet både på 

webbsidan och på det som publiceras i de sociala medierna. Visar undersökning att 

majoriteten av kunderna i målgruppen intresserar sig av fotboll, kan det vara av 

intresse i marknadsföringssynpunkt att försöka arbeta in ämnet då och då i sitt 

innehåll. Detta trots att just fotboll kanske inte har något att göra med produkten som 

säljs. På så sätt ökas chanserna att fånga nya kunder samt bibehålla intresset hos de 

befintliga [6]-[11].  

                                                        

16 http://sv.wikipedia.org/wiki/RSS  
17 http://sv.wikipedia.org/wiki/Mashup  
18 https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/  
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Något som teorierna även behandlar är presentation av delat material och att det bör 

finnas i åtanke vid optimering. Vad är det som presenteras för användare och vad 

kommer fånga deras intresse? Genom att optimera hur delade blogginlägg och artiklar 

presenteras i sociala medier ökas chanserna att nya användare navigerar vidare till 

företagets webbsida [12]-[15]. 

Figur 2.1 är ett exempel på hur en delad länk presenteras på Facebook och visar de 

fyra främsta punkterna som bör prioriteras baserat på ovanstående teori. 

o En intressant och sammanfattande titel som innehåller nyckelord till 

innehållet. 

o Optimerad title tagg som visar titeln för till exempel själva blogginlägget eller 

produkten. 

o Tumnagelbild alternativt någon form av bild i innehållet. 

o Anpassat innehåll som fångar intresset redan i sammanfattningen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

     Figur 2.1 Gränssnittet på Facebook för en delad artikel från feber.se 
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2.4.5 Resurs för användare 

Det kan vara svårt att som företagare börja ge användare resurser som inte direkt 

bidrar till ökad försäljning eller som kommer från externa källor. Dessa resurser kan 

innebära en tutorial, artikelserie, en extern länk till en artikel eller kanske ett 

blogginlägg med intressant fakta och statistik. Genom att bidra med användbara 

resurser till konsumenter ges ett förtroendefullt intryck, vilket hjälper den långsiktiga 

marknadsföringen. Företagets webbsida kan på så sätt få fler länkningar till sig och de 

sociala kanalerna större aktivitet eftersom företaget ses som hjälpsamt [6], [19],  

[11, s. 130].  

2.4.6 Delaktighet och kommunikation 

För att lyckas långsiktigt med marknadsföring i sociala medier krävs en delaktighet i 

diskussioner och konversationer med kunder och användare. Något som ofta 

resulterar i misslyckade satsningar är när information och länkar delas och publiceras i 

sociala medier utan eftertanke, underhåll eller delaktighet i efterföljande 

konversationer. De sociala kanalerna ska därför både vara ett redskap där kunder kan 

dela åsikter och ge återkoppling, samtidigt som det ska ge företaget möjligheten att 

vara delaktig i konversationen med användarna [11].   

I sammanhanget bör hantering av respons i alla former, både positiv och negativ, ges 

prioritet (se figur 4.1). Genom att ta bort negativa kommentarer eller helt enkelt 

ignorera dem visar indirekt att kundens åsikter inte ses som värdefulla. För att behålla 

engagemang och stärka kundrelationer är det lika viktigt att bemöta kunder som har 

negativa erfarenheter som det är att bemöta de som har positiva saker att säga. Enkla 

uttryck som ”tack” och ”vi ber om ursäkt” kan ge bättre effekt även inom sociala 

medier [22]-[4]. 

 

 

 

 

Figur 4.1. Exempel på återkoppling: Binero använder Twitter för att föra en dialog 

med kunder. 
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2.4.7 Rankning och betygsättning 

Enligt en studie [16] från 2009 av The Nielsen Company litar majoriteten av 

konsumenter på betyg satta av kunder online. Även andra tidigare undersökningar 

påvisar att kunder ser andra kunders recensioner som hjälpsamma och något som kan 

avgöra ett köp [17]. Det kan därför vara rekommenderat att implementera 

funktionalitet för betygsättning av artiklar eller produkter i en e-butik, vilket låter 

användare hjälpa andra användare. Att även inkludera en länk för att gilla19 artikeln 

eller produkten via Facebook kan ses som att uppfylla både rekommendationen för 

rankning och delning [12].  

2.4.8 Social kommentering 

Genom att ge användare möjlighet att kommentera blogginlägg och artiklar skapas 

ytterligare interaktivitet på webbsidan samt diskussion och återkoppling möjliggörs. De 

flesta bloggsystem har denna funktionaliteten i någon form som standard, vilka i sig 

bidrar till en mer levande webbsida. Skillnaden mellan kommentarer i den mer 

traditionella strukturen och social kommentering är att de traditionella är mer statiska 

och inte sprids vidare. Implementation av sociala plugin som Disqus20 eller Facebook 

Comments21 (se figur 3.1) ger en optimerad social miljö för användarna, samtidigt som 

länkar och innehåll sprids över de sociala medierna [9]-[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 3.1. Svenska Lindex.se låter användare kommentera produkter via Facebook. 

                                                        

19 https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like  
20 http://disqus.com   
21 https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/comments  
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3. Metod 
Den metod som valdes för detta arbete är en kombination av olika 

undersökningsansatser. Inledningsvis gjordes en förstudie i form av en analys av vilka 

rekommendationer som ett utvalt antal företag tillämpar i praktiken. Denna följdes 

upp med en kvantitativ undersökning där en datainsamling låg som grund för att 

utforska mindre företags kunskap och behov. Målet med att kombinera dessa två 

undersökningsansatser var att få fram konkreta och relevanta rekommendationer för 

mindre företag. Detta genom att ställa förstudiens resultat angående etablerade  

best-practices, mot vilka behov som mindre företag ser samt deras kunskap kring 

sociala medier. 

3.1 Kvalitativ förstudie 
Genom en kvalitativ förstudie analyserades webbsidor samt kopplingar till sociala 

medier för slumpvis utvalda företag. Denna undersökning gjordes för att utforska vilka 

best-practices som omsätts i praktiken hos större företag. Förstudien gjordes även för 

att kunna anpassa frågorna till den kvantitativa undersökningen på ett lämpligt sätt.  

3.1.1 Genomförande 

Med utgångspunkt från den teoretiska bakgrunden bröts rekommendationerna ner i 

konkreta punkter (se bilaga 3: Individuell sammanställning, förstudie). Utefter dessa 

undersöktes fem stycken företag, detta genom att analysera företagets webbsida samt 

de kopplingar verksamheten hade till sociala medier vid undersökningstillfället. Var 

och en av de 18 punkterna utvärderades för att, i den mån det var möjligt, kontrollera 

vilka best-practices som tillämpades. 

De företag vars webbsidor och koppling till sociala medier som analyserades är: 

o TeliaSonera (www.telia.se)  

o ICA (www.ica.se)  

o NetOnNet (www.netonnet.se)  

o Nelly.com (www.nelly.com)  

o Citynetwork (www.citynetwork.se)   
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3.2 Enkätundersökning 
En kvantitativ studie valdes för att undersöka mindre företags kunskap och vision 

inom området för marknadsföring i sociala medier. Den praktiska formen för denna 

undersökning var en digital enkät (se bilaga 1: Sammanställning av enkätundersökning).  

3.2.1 Genomförande 

Undersökningen avgränsades till att respondenterna hade någon form av webbsida till 

verksamheten vid undersökningstillfället. Enkäten skickades via e-post till 50 företag 

och detta gjordes tillsammans med en kortare introduktion till problemområdet för att 

fånga respondenternas intresse. Som ett tack vid eventuell medverkan blev de 

tillfrågade erbjudna att ta del av färdigställt resultat. 

3.3 Val av respondenter  
Företag till den analytiska förstudien blev slumpvis utvalda men verksamheter som kan 

anses vara stora företag prioriterades. Urvalet av respondenter till 

enkätundersökningen genomfördes till största del genom att koncentrera på ett 

specifikt geografiskt område, Åtvidabergs- och Linköpings kommun. 

Undersökningarna inriktades inte mot specifikt verksamhetsområde, omsättning eller 

tidigare erfarenhet. 

3.4 Metoddiskussion 

3.4.1 Teoretisk referensram 

De teorier som behandlats har visat sig ha olika utgångspunkt i sitt sätt att beskriva 

rekommendationer inom marknadsföring i sociala medier. Vissa källor beskriver dem 

ur ett rent teoretiskt perspektiv medan andra påvisar mer konkreta och praktiska 

rekommendationer. Det kan medföra en viss risk att jämförelsen mellan dem inte blir 

rättvis. Rekommendationernas och metodernas aktualitet bör även finnas i åtanke 

eftersom utvecklingen inom webbteknik expanderar fort, varför kontinuerlig 

uppdatering krävs. Alla metoder är eventuellt inte applicerbara eller relevanta för vissa 

verksamheter, utan detta är något som bör reflekteras och utvärderas baserat på 

företaget och dess målgrupp.  
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3.4.2 Analys av webbsidor 

Förstudien gav en bra bild över hur större företag hanterar integration av sociala 

medier på sin webbsida samt hur de deltar och marknadsför via sociala kanaler. 

Rekommendationer gällande anpassat innehåll och delaktighet via sociala medier 

visade sig vara svåra att undersöka på ett mätbart sätt. En punkt som faller inom 

ramen för detta är rekommendationen att skapa intressanta titlar för blogginlägg. Det 

bör därför finnas i åtanke att punkter inom detta område i undersökningen till viss del 

baserats på personlig tolkning av författaren. Alternativt kunde intervjuer med några 

större företag ha genomförts för att undersöka hur de ser på sociala medier och 

optimering mot dessa, vilken kan ge en grundlig inblick i problemområdet. Fördelen 

med att lägga upp analysen som i detta arbete är att fler företag kunde inkluderas och 

på så sätt ge en klarare överblick över vilka rekommendationer som tillämpas hos 

verkliga företag.  

3.4.3 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen resulterade i 15 stycken svar, vilket ses som lyckat baserat på 

den korta tid respondenterna fick på sig att besvara den. Geografiska skillnader bör tas 

i beaktande gällande resultatet, samt att de tillfrågade överlag är mindre företag. 

Eftersom problemområdet är svårt att definiera i mätbara frågor valdes även att ställa 

några mer öppna frågor i enkäten där respondenterna fick kommentera i text. Denna 

typ av insamling kan resultera i en värdefull inblick i problemområdet men kan 

samtidigt vara svår att sammanställa på ett rättvist sätt. Trots detta så kompenserar 

upplägget till viss del för de mätbara svårigheter som problemområdet medför. 
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4. Resultat 

4.1 Analys av webbsidor 
Nedan följer en presentation av utvalda resultat från analysen av fem företags 

webbsidor och anslutning till sociala medier . Detaljerat resultat från analysen hittas i 

bilaga 3: Individuell sammanställning, förstudie och ett sammanställt resultat av samtliga 

analyser återfinns i bilaga 2: Sammanställning av förstudie.  

 

Figur 5.1. Sammanställt resultat över fråga 9 i analysen.  

Figur 5.1. visar ett sammanställt resultat över vilka sociala medier som företaget 

använder på ett direkt sätt. Denna påvisar att samtliga företag använder både 

Facebook och LinkedIn, men att inget av de fem analyserade företagen använder 

samtliga 11 verktyg.  
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Figur 5.2. Sammanställning över hur hjälpsamma resurser hanteras. 

En rekommendation som teorierna behandlar är de hjälpmedel företaget ger kunder 

via sociala medier. Enligt figur 5.2. visar resultatet att samtliga företag som använder 

sig utav en blogg även använder denna som en hjälpsam resurs till användare. 

Resultatet visar även att inget av företagen publicerar konkreta resurser till externa 

källor.   

 

Figur 5.3. Sammanställning av några av de avvikelser som framgått i analysen. 
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Figur 5.3. visar några av de avvikelser i tillämpad funktionalitet som framkommit i 

analysen, fullständig sammanställning hittas i bilaga 2: Sammanställning analys. 

Diagrammet visar de best-practices som till 50 % eller mer inte tillämpas hos företagen 

som ingick i analysen. Resultatet visar att majoriteten av de analyserade företagen inte 

har någon specifik företagsblogg samt att 80 % inte publicerar artiklar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.9 Resultat över hur de analyserade företagen möjliggör delaktighet. 

Diagrammet i figur 5.9 visar resultatet från analysen beträffande hur företagen 

kommunicerar med kunder samt tillämpar funktionalitet som social kommentering. 

Resultatet visar att samtliga företag som analyserades bemöter återkoppling från 

kunder samt svarar på frågor, samt att majoriteten även deltar i övriga konversationer. 

40 % av webbsidorna som ingick i analysen använder sig av någon form av 

funktionalitet för social kommentering.  
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4.2 Enkätundersökning 
I detta avsnitt presenteras utvalda delar ur resultatet från den kvantitativa studie som 

genomfördes i detta arbete. Resultatet baseras på svaren från de 15 respondenter som 

deltog i enkätundersökningen. Den kompletta sammanställningen av resultatet 

återfinns i bilaga 1: Sammanställning av enkätundersökning.  

 

Figur 5.4 Sammanställning över fråga 3 i enkätundersökningen 

Figur 5.4 visar resultatet över fråga 3 i enkätundersökningen angående vilka verktyg 

som respondenterna använder för att presentera information till användare. Resultatet 

visar att av de tre verktygen som ingick i frågan, används nyhetsbrev via e-post mest 

medan rss enbart används av 7 %. Undersökningen visar även att en tredjedel av de 

tillfrågade planerar att använda en blogg till sitt företag medan inget av företagen 

planerar att implementera någon form av rss-flöde på sin webbsida.  
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Figur 5.5 Diagrammet visar resultatet över fråga 4 i enkätundersökningen. 

Diagrammet som visas i figur 5.5 presenterar resultatet av fråga 4 i 

enkätundersökningen, vilken undersökte den kännedom respondenterna har av de 

verktyg som detta arbete avgränsats till. Resultatet påvisar att ingen av de tillfrågade 

känner till Digg eller Delicious, medan alla respondenter har kännedom om Facebook 

och Twitter. Undersökningen visar även att det finns en större kännedom om den 

svenska samlingssidan Pusha än amerikanska Digg med liknande funktionalitet.  
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Figur 5.6 Resultatet för fråga 5 angående användning av sociala medier. 

Resultatet för fråga 5 i enkätundersökningen behandlade vilka sociala medier som 

respondenternas företag använde. De blå staplarna i figur 5.6 presenterar de verktyg 

som företagen använder vid undersökningstillfället, vilket visar att 67 % av företagen 

använder Facebook i sin verksamhet. Resultatet visar även att majoriteten av 

respondenterna inte använder övriga verktyg som ingick i undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.7. Resultat över fråga 6 i enkätundersökningen angående delbarhet på 

webbsidan 
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Figur 5.7 visar sammanställning över resultatet för fråga 6 där de tillfrågade fick svara 

på om de har funktionalitet för förenklad delning på webbsidan. Diagrammet visar att 

majoriteten av respondenterna har någon form av delningslänkar på företagets 

webbsida. 

 

Figur 5.8 Resultat över fråga 12 i enkätundersökningen angående externa resurser 

Figur 5.8 visar sammanställningen över resultatet i fråga 12 som behandlar om de 

tillfrågade anser att det är viktigt att hjälpa användare genom att ge dem resurser från 

externa källor. 67 % av respondenterna anser att det är viktigt att ge användare 

hjälpsamma resurser trots att det inte främjar deras egen verksamhet på ett direkt sätt.  
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5. Diskussion och slutsats 
Det finns mycket information och tidigare forskning om marknadsföring i sociala 

medier och hur webbsidor kan optimeras för detta. Den teori som behandlats i detta 

arbete har visat sig ha ett tydligt mönster i de rekommendationer som finns. 

Metoderna redogörs dock ur antingen ett teoretiskt eller ett praktiskt perspektiv, sett 

till hur experterna tolkar rekommendationerna. Detta medför vissa svårigheter i att 

utvinna konkreta rekommendationer för praktisk optimering utan att dra egna 

slutsatser i ett tidigt skede.    

Resultatet av förstudien visar att samtliga företag som ingick i analysen använder sig av 

sociala medier för att marknadsföra sin verksamhet, samt att de i olika stor 

utsträckning optimerar sin webbsida för detta. Syftet med förstudien var även att ta 

fram ett underlag med relevanta punkter till den del i enkätundersökningen som 

behandlade praktisk optimering. Det medför att det går att utvinna ett visst mönster i 

hur större och mindre företag optimerar sin webbsida. Av de företag som ingick i 

analysen och enkätundersökningen används till exempel nyhetsbrev av flest (60 % 

respektive 33 %), i jämförelse med blogg och rss. Delningslänkar är även något som 

både de mindre och de större företagen ser till att ha tillgängliga på sin webbsida, där 

främst möjligheten att dela till Facebook och Twitter ses genomgående i 

undersökningarna.   

Enkätundersökningen visar att de flesta av respondenterna ser ett behov av 

marknadsföring i sociala medier (se bilaga 1: Sammanställning av enkätundersökning). De 

ser dock nackdelar som att det är tidskrävande att satsa på detta (47 %) samt att det 

finns en kunskapsbrist (33 %) inom området.  

Gällande best-practices visar undersökningarna att majoriteten av dessa är aktuella och 

tillämpas i det verkliga företagsklimatet men inget av de fem företagen i förstudien 

använder samtliga rekommendationer. Rekommendationerna kan generellt sett 

appliceras på de flesta webbsidor men kan kräva viss anpassning i sig sett till företagets 

målgrupp och syfte. Verksamheter som till exempel säljer teknik kanske ser ett större 

behov av att vara en informativ källa, i form av bloggar eller artiklar, i jämförelse med 

de som säljer kläder.  
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5.1 Slutsats 
Den slutsats som kan dras av detta arbete är att det finns rekommendationer kring hur 

en webbsida kan optimeras för sociala medier och dessa rekommendationer tillämpas i 

olika stor utsträckning genomgående hos företag. Med överlag enkla medel kan företag 

effektivisera sin marknadsföring i sociala medier, vilket innebär att även mindre 

verksamheter kan tjäna på att denna typ av optimering. Arbetet ämnade konkretisera 

lämpliga rekommendationer för mindre företag, där en sammanfattande slutsats 

återfinns i avsnitt 5.2 Optimerad marknadsföring i sociala medier för mindre företag. 

5.2 Optimerad marknadsföring i sociala medier för 
mindre företag 

Detta arbete påvisar att marknadsföring i sociala medier är något som mindre företag 

kan tjäna på och dra fördelar av. Resultatet visar även att det finns rekommendationer 

inom hur denna marknadsföring rent praktiskt kan optimeras för att möjliggöra en 

effektiv satsning. Nedan följer en konkret lista på de rekommendationer som anses 

vara bäst lämpade för mindre företag baserat på resultat, teori och författarens egen 

tolkning. Listan bör ses som generell och övergripande, vilket innebär att alla 

rekommendationer kanske inte är tillämpbara hos alla företag. Detta skulle kräva en 

mer grundlig undersökning sett till bransch och målgrupp.  

Allmänna rekommendationer 

o Bygg upp webbsidan så att det är möjligt för användare att länka till varje sida 

och dess innehåll. Undvik därför att använda Ajax, eller ha krav på inloggning, 

för att presentera innehåll som användare kan tänkas vilja länka och dela. 

o Använd dynamiska title taggar som sammanfattar innehållet på respektive 

sida. 

o Presentera synliga länkar på webbsidan till de profilsidor i sociala medier som 

företaget aktivt använder och uppdaterar.   

o Använd ett nyhetsbrev via e-post som befintliga och potentiella kunder kan få 

uppdateringar genom.  
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Blogg  

Trots att få av de analyserade företagen (40 %) och ännu färre (13 %) av de tillfrågade i 

enkätundersökningen använder en blogg för sitt företag bör detta ändå 

rekommenderas för småföretagare. En tredjedel av respondenterna i 

enkätundersökningen planerar att inkludera en blogg på sin webbsida och det 

tillsammans med teorierna, stödjer att denna tillämpning är högst adekvat för praktisk 

optimering av marknadsföring i sociala medier. 

  

Följande rekommendationer ses som lämpliga vid implementation av en blogg: 

o Använd bloggen för att informera och hjälpa kunder. 

o Posta intressanta och hjälpsamma tutorials och guider.  

o Tillåt användare att kommentera blogginlägg genom sociala plugin som 

Disqus eller Facebook Comments.  

o Bemöt frågor och återkoppling från användare i bloggens kommentarer. 

o Ge användare möjligheten att dela blogginlägget genom delningslänkar. 

Prioritera funktionalitet för att dela till Facebook, Twitter, Google+ och 

Pusha. 

o Inkludera en ”gilla”-knapp till Facebook. 

o Använd bilder och annan media i blogginlägget. 

o Lägg tid på att skriva en intressant och sammanfattande titel för inlägget. 

Aktivitet i sociala medier 

Undersökningen visar att inget av de företag som ingick i den analytiska förstudien 

använder samtliga verktyg som arbetet avgränsades till. Samtliga av de analyserade 

företagen använder sig dock av både Facebook och LinkedIn, vilka även är de två 

verktyg som används av flest (67 % respektive 27 %) respondenter i 

enkätundersökningen.  

De flesta (80 %) av företagen i förstudien använder även Twitter men sett till att de 

tillfrågade i enkätundersökningen upplever att den största (47 %) nackdelen med 

marknadsföring i sociala medier är att det kräver mycket tid, kan det därför vara 

lämpligt för mindre företag att begränsa sina satsningar. Att i början fokusera sitt 

engagemang till Facebook och LinkedIn kan följaktligen ses som en adekvat 

rekommendation för mindre verksamheter.  
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Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen ser att de främsta fördelarna vid 

denna typ av marknadsföring är att nå ut till kunder och att lätt kunna föra en dialog 

med dem. Sett till att samtliga företag i förstudien väljer att bemöta kunder och all 

form av återkoppling i de sociala medierna bör detta även rekommenderas till mindre 

företag för att arbeta långsiktigt med att bygga upp tillit och effektiv marknadsföring. 

De flesta (73 %) av respondenterna i den kvantitativa undersökningen lägger tid för 

företaget i sociala medier varje vecka, och de större företagen i analysen är aktiva 

dagligen i sociala nätverk. Följaktligen kan det vara relevant att som mindre företag 

satsa på att uppdatera och hantera återkoppling från kunder några gånger i veckan.  

o Posta uppdatering från egna webbsidan till Facebook. 

o Presentera länkar till egna webbsidan synligt på profilsidorna i de sociala 

nätverken.  

o Besvara frågor från kunderna och hjälp dem i den mån det är möjligt. 

o Ta tillvara på den återkoppling kunderna eventuellt ger i de sociala medierna, 

både den negativa och den positiva. Bemöt den på ett professionellt sätt och 

visa att kundernas kommentarer inte glöms bort.  

Teorierna menar att alla hjälpsamma resurser är bra i marknadsföringssyfte, även de 

som inte kommer direkt från företaget. Ingen av de företag som ingick i förstudien 

valde att publicera länkar eller annan information till externa källor. Däremot anser  

67 % av respondenterna i enkätundersökningen att detta är viktigt. Den slutsats som 

kan dras är att större företag eventuellt inte ser några större vinster eller behov av 

denna typ av optimering, medan mindre verksamheter kan göra långsiktiga vinster på 

att även ge hjälpsamma resurser som inte främjar dem på ett direkt sätt.  

E-butik och artiklar 

Rekommendationer gällande eventuell e-butik eller artiklar kan överlag ses som 

likartade med de som satts upp för blogg med komplementet betygsättning och 

recensioner. Både enkätundersökningen och analysen visar att teorierna kring detta 

stöds vilket innebär att just betygsättning och recensioner bör ses som en lämplig 

rekommendation för mindre företag som använder sig av till exempel en e-butik.  
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5.3 Förslag på vidare forskning 
Eftersom både webben och sociala medier utvecklas i snabb takt och att detta arbete 

baserats på en mindre studie, kan det vara intressant att göra mer utökad undersökning 

genom större analyser och enkätundersökningar. Genom att inkludera fler experter 

och utvecklare i undersökningen skulle eventuellt best-practice metoderna kunna 

konkretiseras. 

Nedan följer några förslag på fortsatt forskning:  

o SEO (Search Engine Optimization) och SEM (Search Engine Marketing) är 

begrepp som nämns i det teoretiska underlag som bearbetats. Därför skulle 

det vara intressant att forska i hur en webbsida kan optimeras för att få bäst 

effekt av kombinationen SMO, SEO och SEM. 

 

o Vilka verktyg kan användas för att utvärdera effekter av marknadsföring i 

sociala medier och hur kan det resultatet användas för att ytterligare optimera 

en webbsida? 

 

o Social kommentering sprider kommentarer från webbsidan ut i sociala medier. 

Går det att utvinna mätbara resultat för detta genom att se ur ett  

SEO-perspektiv som PageRank eller inlänkar? 

 

o Resultatet i detta arbete är överlag generellt och övergripande, vilket gör att en 

intressant del att undersöka vidare är mer grundliga rekommendationer för till 

exempel en blogg. Något som skulle kunna undersökas inom detta är om det 

går att se några skillnader i hur ofta innehåll delas sett till var delningslänkar 

placeras på webbsidan.  
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Bilaga 1 

Sammanställning av enkätundersökning 

 

1. Hur många anställda finns det i företaget? 

Färre än 5 stycken  80 % (12 st) 

Mellan 5 och 20 stycken  7 % (1 st) 

Fler än 20 stycken  13 % (2 st) 

 

2. Har er verksamhet någon form av webbsida i dagsläget? 

Ja   100 % (15 st) 

Nej   0 % (0 st) 

Vet ej   0 % (0 st) 

 

3. Vilken/Vilka av följande verktyg använder ni för att presentera information 

till användare? 

 

 

 

 

 

 

 Använder ej Använder nu 
Planerar att 

använda 
Vet ej 

Blogg 53 % (8 st) 13 % (2 st) 33 % (5 st) 0 % (0 st) 

RSS-flöde 73 % (11 st) 7 % (1 st) 0 % (0 st) 20 % (3 st) 

Nyhetsbrev 47 % (7 st) 33 % (5 st) 20 % (3 st) 0 % (0 st) 
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4. Vilken/Vilka av följande sociala medier har ni kännedom om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Har inte kännedom Har kännedom Vet ej 

Facebook 0 % (0 st) 100 % (15 st) 0 % (0 st) 

Twitter 0 % (0 st) 100 % (15 st) 0 % (0 st) 

LinkedIn 7 % (1 st) 93 % (14 st) 0 % (0 st) 

YouTube 7 % (1 st) 93 % (14 st) 0 % (0 st) 

Google+ 27 % (4 st) 73 % (11 st) 0 % (0 st) 

Delicious 100 % (15 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 

Digg 100 % (15 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 

Pusha 73 % (11 st) 27 % (4 st) 0 % (0 st) 
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5. Vilken/Vilka av följande sociala medier har ni använt i er verksamhet? 

 

6. Har ni någon funktionalitet som tillåter förenklad delning av innehåll från er 

webbsida? 

Ja, för Facebook  33 % (5 st) 

Ja, för Twitter  7 % (1 st) 

Ja, för flera sociala medier 20 % (3 st) 

Nej   33 % (5 st) 

Annan   7 % (1 st) 

 

 

 Använder ej Använder nu 
Planerar att 

använda 
Vet ej 

Facebook 27 % (4 st) 67 % (10 st) 7 % (1 st) 0 % (0 st) 

Twitter 60 % (9 st) 20 % (3 st) 20 % (3 st) 0 % (0 st) 

LinkedIn 60 % (9 st) 27 % (4 st) 13 % (2 st) 0 % (0 st) 

YouTube 73 % (11 st) 7 % (1 st) 13 % (2 st) 7 % (1 st) 

Google+ 73 % (11 st) 7 % (1 st) 13 % (2 st) 7 % (1 st) 

Delicious 93 % (14 st) 0 % (0 st) 7 % (1 st) 0 % (0 st) 

Digg 93 % (14 st) 0 % (0 st) 7 % (1 st) 0 % (0 st) 

Pusha 87 % (13 st) 0 % (0 st) 13 % (2 st) 0 % (0 st) 
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7. Har er webbsida eller webbshop någon form av rankningssystem? 

Ja   33 % (5 st) 

Nej   67 % (10 st) 

Vet ej   0 % (0 st) 

 

8. Ungefär hur mycket tid per vecka lägger ni i aktivitet på sociala medier? 

Mindre än 2 timmar per vecka 27 % (4 st) 

Mellan 2-5 timmar per vecka 20 % (3 st) 

Mer än 5 timmar per vecka  27 % (4 st) 

Ingen tid alls  27 % (4 st) 

Vet ej   0 % (0 st) 

 

9. Baserat på er primära målgrupp – ser ni behovet att marknadsföra er i sociala 

medier och varför? 

”Absolut. Personlig försäljning över internet ger mer resultat.” 

”Ja, eftersom vår målgrupp i stort sätt bara kan nås via sociala medier och 

internetbaserade forum.” 

”Behovet är i dagsläget begränsat. Bland våra kunder och eventuellt blivande kunder är 

användandet mycket begränsat.” 

”Många kunder hittar oss där.” 

”O ja! Våran verksamhet täcker in en stor målgrupp och vi skulle behöva 

marknadesföra oss iallfall via facebook och twitter. Tyvärr saknar vi kunskapen (och 

tiden).” 

”Behovet känns för vår del stort då vårt företag är internetbaserat. Därför försöker vi 

utnyttja de nätverk som finns på internet.” 

 

10. Var tycker ni är de främsta fördelarna med att marknadsföra en verksamhet 

via sociala medier? 

”Når många målgrupper. Lättanvänt.” 

”Man når privatpersoner när den är just privat och kanske uppdaterar sig på sina 

intressen.” 

”Den snabba och enkla kontakten direkt till kunderna.” 
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”Snabbt och enkelt att snabbt få ut budskap till en låg kostnad.” 

”Det ökar försäljningen och dialogen med kunderna.” 

”Når ut till många på ett lätt sätt” 

”Att nå ut till nya kunder snabbt att kunna uppdatera/behålla de kunder vi redan har.” 

”Nå en stor målgrupp, folk delar länkar till sina vänner och bekanta.” 

”Enkel kontakt med kunder och inte ”påtvingad” reklam.” 

 

11. En av de viktigaste grundstenarna inom sociala medier är möjligheten att 

sprida information till ett stort användaromfång. Tror ni viss information sprids 

lättare, och att man därför bör anpassa innehållet därefter? 

Ja   80 % (12 st) 

Nej   0 % (0 st) 

Vet ej   13 % (2 st) 

 

12. Tycker ni det är viktigt att hjälpa användaren trots att det inte främjar er 

verksamhet direkt? 

Ja   67 % (10 st) 

Nej   0 % (0 st) 

Vet ej   27 % (4 st) 

 

13. Vilken/Vilka nackdelar eller svårigheter ser ni med marknadsföring via 

sociala medier? 

Brist på resurser  7 % (1 st) 

Brist på kunskap inom området 33 % (5 st) 

Tidskrävande  47 % (7 st) 

Svårighet att mäta effekter 0 % (0 st) 

Oro för ryktesspridning  13 % (2 st) 

 

14. Har ni några övriga funderingar angående marknadsföring via sociala 

medier och optimering av detta?
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Bilaga 2 

Sammanställning av förstudie 

Allmänt 

1. Är sociala medier synligt presenterat på webbsidan? 

Ja    100 % 

Nej    0 % 

1a. Finns någon form av sociala plugin på webbsidan? 

Ja    40 % 

Nej    60 % 

1b. Är länkar till sociala medier grupperade? 

Ja    80 % 

Nej    20 % 

1c. Vilka sociala medier finns länkade i huvudstrukturen? 

Facebook    100 % 

Twitter     60 % 

Blogg    40 % 

RSS    20 % 

Nyhetsbrev   60 % 

YouTube    20 % 

Google+    0 % 

LinkedIn    0 % 

2. Är varje sida länkbar? 

Ja    100 % 

Nej    0 % 

3. Krävs inloggning eller registrering för visning av information? 

Ja    0 % 

Nej    100 % 
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Blogg 

4. Finns en blogg* på webbsidan? 

Ja    40 % 

Nej    60 % 

*Ej rena ämnesbloggar 

Sammanställing av 4a – 4j är baserat på de två webbsidor som har blogg. 

4a. Används media i bloggen (bilder, video)? 

Ja    100 % 

Nej    0 % 

4b. Hur ofta är bloggen uppdaterad? 

Dagliga uppdateringar   0 % 

Veckovisa uppdateringar   100 % 

Månadsvisa uppdateringar eller mer sällan 0 % 

4c. Är det möjligt att länka till individuella blogginlägg? 

Ja    100 % 

Nej    0 % 

4d. Är blogginlägget kopplat till taggar och/eller kategorier? 

Ja    100 % 

Nej    0 % 

4e. Uppfattas inläggens titlar som intressanta och sammanfattande? 

Ja    100 % 

Nej    0 % 

4f. Används bloggen för: 

Allmän information från företaget  50 % 

Marknadsföring   100 % 

Publicera hjälpsamma resurser från användare 100 % 

Bistå med länkar till hjälpsamma resurser  50 % 

4g. Finns det möjlighet att kommentera blogginlägg? 

Ja, genom traditionella kommentarer  50 % 

Ja, genom Disqus   50 % 

Ja, genom Facebook Comments  0 % 

Nej    0 % 
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4h. Finns det funktionalitet för att dela blogginlägget till andra sociala medier? 

Ja    100 % 

Nej    0 % 

4i. Vilka sociala medier kan inlägget delas till via länkar? 

Dela till Facebook   50 % 

Twitter    100 % 

LinkedIn    0 % 

Google+    0 % 

Digg    0 % 

Pusha    50 % 

Delicious    0 % 

4j. Finns det en ”gilla”-knapp till Facebook kopplat till inlägget? 

Ja    50 % 

Nej    50 % 

E-butik 

5. Finns en e-butik på webbsidan? 

Ja    80 % 

Nej    20 % 

Sammanställning av 5a – 5g baseras på de 4 av 5 som har e-butik. 

5a. Används media i presentation av produkter? 

Ja    100 % 

Nej    0 % 

5b. Är det möjligt att länka till individuella produkter? 

Ja    100 % 

Nej    0 % 

5c. Finns det möjlighet att kommentera produkter? 

Ja, traditionella kommentarer  0 % 

Ja, genom Disqus   0 % 

Ja, genom Facebook Comments  25 % 

Nej    75 % 
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5d. Finns det funktionalitet för att dela produktlänken till sociala medier? 

Ja    75 % 

Nej    25 % 

5e. Vilka sociala medier kan produkten delas till, via länkar? 

Dela till Facebook   50 % 

Twitter    75 % 

LinkedIn    25 % 

Google+    75 % 

Digg    25 % 

Pusha    25 % 

Delicious    25 % 

5f. Finns det en ”gilla”-knapp till Facebook kopplat till produkten? 

Ja    75 % 

Nej    25 % 

5g. Går det att betygsätta och/eller recensera produkter? 

Ja    50 % 

Nej    50 % 

Artiklar 

6. Publiceras artiklar eller liknande på webbsidan? 

Ja    20 % 

Nej    80 % 

Eftersom enbart en webbsida publicerar artiklar, sker hänvisning till den individuella 

sammanställningen (se bilaga 3: Individuell sammanställning, förstudie). 

Övriga sociala medier 

7. Har webbsidan ett RSS-flöde kopplat från huvudsidan? 

Ja    20 % 

Nej    80 % 

8. Kan man anmäla sig till ett nyhetsbrev via webbsidan? 

Ja    60 % 

Nej    40 % 

 

 



 5 

9. Vilken/Vilka av följande sociala medier använder företaget direkt? 

Facebook (sida)   100 % 

Twitter    80 % 

LinkedIn    100 % 

YouTube    60 % 

Google+    20 % 

Digg    0 % 

Pusha    20 % 

Delaktighet och kommunikation 

Fråga 10-18 är avgränsade till Facebook och Twitter. 

10. Aktivitet i sociala medier? 

Daglig aktivitet   100 % 

Aktivitet en eller flera gånger i veckan  0 % 

Aktivitet mer sällan än varje vecka  0 % 

Ingen aktivitet   0 % 

11. Finns länk till webbsidan synlig på förstasidan i profilen? 

Ja    40 % 

Nej    60 % 

12. Postas uppdateringar från egna webbsidan till sociala medier? 

Ja    100 % 

Nej    0 % 

13. Postas hjälpsamt innehåll som tutorials och guider? 

Ja    60 % 

Nej    40 % 

14. Postas hjälpsamt innehåll från externa källor? 

Ja    0 % 

Nej    100 % 

15. Bedrivs kampanjer och tävlingar för användare? 

Ja    60 % 

Nej    40 % 
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16. Deltar företaget i konversationer angående postat innehåll? 

Ja    80 % 

Nej    20 % 

17. Besvarar företaget frågor i sociala medier? 

Ja    100 % 

Nej    0 % 

18. Bemöts både positiv och negativ återkoppling från kunder? 

Ja    100 % 

Nej    0% 
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Bilaga 3 

Individuell sammanställning, förstudie 

Allmänt                                                                      Telia.se             Netonnet.se 
1. Är sociala medier synligt presenterat på webbsidan?   

Ja X X 

Nej     
1a. Finns någon form av sociala widgets på webbsidan?   

Ja X   
Nej   X 

1b. Är länkar till sociala medier grupperade?       

Ja X   
Nej   X 

1c. Vilka sociala medier finns länkade i huvudstrukturen?   

Facebook X X 

Twitter X   

Blogg X   

RSS     

Nyhetsbrev   X 

YouTube     

2. Är varje sida länkbar?         

Ja X X 

Nej     
3. Krävs inloggning eller registrering för visning av information?1   

Ja   

Nej X X 
1 Rör ej inloggning för att bekräfta köp eller tillgång till profilsidor. 
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Blogg                                                                      Telia.se                Netonnet.se 
4. Finns en blogg på webbsidan?       

Ja X   

Nej   X 

4a. Används media i bloggen (bilder, video)?       

Ja X   

Nej     

4b. Hur ofta är bloggen uppdaterad?       

Dagliga uppdateringar     

Veckovisa uppdateringar X   

Månadsvisa uppdateringar eller mer sällan     

4c. Är det möjligt att länka till individuella blogginlägg?   

Ja X   

Nej     

4d. Är blogginlägget kopplat till taggar och/eller kategorier? 

Ja X   

Nej     

4e. Uppfattas inläggens titlar som intressanta och sammanfattande? 

Ja X   

Nej     

4f. Används bloggen för: 

Allmän information från företaget     

Marknadsföring X   

Publicera hjälpsamma resurer till användare X   

Bistå med länkar till hjälpsamma resurser     

4g. Finns möjlighet att kommentera blogginlägg? 

Ja, traditionella kommentarer X   

Ja, genom Disqus     

Ja, genom Facebook Comments     

Nej     

4h. Finns funktionaliet för att dela blogginlägget till andra sociala medier? 
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Ja X   

Nej     

4i. Vilka sociala medier kan inlägget delas till via länkar? 

Dela till Facebook     

Twitter X   

LinkedIn     

Google+     

Digg     

Pusha     

Delicious     

4j. Finns det en "gilla"-knapp till Facebook kopplat till blogginlägget? 

Ja X   

Nej     

 

E-butik                                                                          Telia.se        Netonnet.se 
5. Finns en e-butik på webbsidan?       

Ja X X 

Nej     

5a. Används media i presentation av produkter (bild, video)?   

Ja X X 

Nej     
5b. Är det möjligt att länka till individuella 
produkter?     

Ja X X 

Nej     

5c. Finns möjlighet att kommentera produkter? 

Ja, traditionella kommentarer     

Ja, genom Disqus     

Ja, genom Facebook Comments     

Nej X X 

5d. Finns funktionaliet för att dela produktlänken till sociala medier? 

Ja X X 
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Nej     

5e. Vilka sociala medier kan produkten delas till via länkar? 

Dela till Facebook   X 

Twitter X X 

LinkedIn     

Google+ X X 

Digg     

Pusha     

Delicious     

5f. Finns det en "gilla"-knapp till Facebook kopplat till produkten? 

Ja X X 

Nej     

5g. Går det att betygsätta och/eller recensera produkten? 

Ja   X 

Nej X   

 

Artiklar                                                                         Telia.se        Netonnet.se 
6. Publiceras resurser som artiklar på webbsidan?     

Ja   

Nej X  X  

 

Övriga sociala medier                                            Telia.se              Netonnet.se 
7. Har webbsidan ett RSS-flöde kopplat från huvudsidan? 

Ja     

Nej X X 

8. Kan man anmäla sig till ett nyhetsbrev via webbsidan? 

Ja   X 

Nej X   

9. Vilken/Vilka av följande sociala medier använder företaget direkt? 

Facebook (sida) X X 
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Twitter X   

LinkedIn X X 

YouTube X X 

Google+   X 

Digg     

Pusha     

 

Delaktighet och kommunikation                         Telia.se             Netonnet.se 
10. Aktivitet på sociala medier? Fråga 10-18 är avgränsade till Facebook och Twitter 

Daglig aktivitet X X 

Aktivitet en eller flera gånger i veckan     

Aktivitet mer sällan än varje vecka     

Ingen aktivitet      

11. Finns länk till webbsidan synlig på förstasidan? 

Ja     

Nej X X 

12. Postas uppdateringar från egna webbsidan till sociala medier? 

Ja X X 

Nej     

13. Postas hjälpsamt innehåll som tutorials och guider? 

Ja X   

Nej   X 

14. Postas hjälpsamt innehåll från externa källor? 
Ja     

Nej X X 

15. Bedrivs kampanjer och tävlingar för användare? 

Ja X   

Nej   X 

16. Deltar företaget i konversationer om postat innehåll? 

Ja X   

Nej   X 
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17. Besvarar företaget frågor via sociala medier? 

Ja X X 

Nej     

18. Besvaras både positiv och negativ återkoppling från kunder? 

Ja X X 

Nej     

 

Allmänt                                                                   Nelly.com              Ica.se 
1. Är sociala medier synligt presenterat på webbsidan?   

Ja X X 

Nej     
1a. Finns någon form av sociala widgets på webbsidan?   

Ja     
Nej X X 

1b. Är länkar till sociala medier grupperade?       

Ja X X 

Nej     

1c. Vilka sociala medier finns länkade i huvudstrukturen?   

Facebook X X 

Twitter X   

Blogg     

RSS     

Nyhetsbrev X   

YouTube X   

2. Är varje sida länkbar?         

Ja X X 

Nej     
3. Krävs inloggning eller registrering för visning av information?1   

Ja     

Nej X X 

1 Rör ej inloggning för att bekräfta köp eller tillgång till profilsidor. 
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Blogg                                                                     Nelly.com                Ica.se 
4. Finns en blogg på webbsidan?       

Ja     

Nej X X* 

* ICA har ämnesbloggar men dessa togs inte med i undersökningen eftersom de inte 

skrivs av företaget i sig. 

 

E-butik                                                                 Nelly.com                 Ica.se 
5. Finns en e-butik på webbsidan?       

Ja X X 

Nej     

5a. Används media i presentation av produkter (bild, video)?   

Ja X X 

Nej     
5b. Är det möjligt att länka till individuella 
produkter?     

Ja X X 

Nej     

5c. Finns möjlighet att kommentera produkter? 

Ja, traditionella kommentarer     

Ja, genom Disqus     

Ja, genom Facebook Comments X   

Nej   X 

5d. Finns funktionaliet för att dela produktlänken till sociala medier? 

Ja X   

Nej   X 

5e. Vilka sociala medier kan produkten delas till via länkar? 

Dela till Facebook X   

Twitter X   

LinkedIn X   

Google+ X   

Digg X   
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Pusha X   

Delicious X   

5f. Finns det en "gilla"-knapp till Facebook kopplat till produkten? 

Ja X   

Nej   X 

5g. Går det att betygsätta och/eller recensera produkten? 

Ja X   

Nej   X 

 

Artiklar                                                                Nelly.com                  Ica.se 
6. Publiceras resurser som artiklar på 
webbsidan?     

Ja   X 

Nej X   

6a. Används media i artikeln (bild, video)?     

Ja   X 

Nej     

6b. Är det möjligt att länka till individuell 
resurs?     

Ja   X 

Nej     

6c. Finns möjlighet att kommentera artiklar? 

Ja, traditionella kommentarer     

Ja, genom Disqus     

Ja, genom Facebook Comments     

Nej   X 

6d. Finns funktionaliet för att dela artikeln till sociala medier? 

Ja   X 

Nej     

6e. Vilka sociala medier kan artikeln delas till via länkar? 

Dela till Facebook   X 

Twitter   X 
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LinkedIn   X 

Google+   X 

Digg   X 

Pusha   X 

Delicious   X 

6f. Finns det en "gilla"-knapp till Facebook kopplat till artikeln? 

Ja   X 

Nej     

6g. Går det att betygsätta och/eller recensera artikeln? 

Ja   X 

Nej     

 

Övriga sociala medier                                         Nelly.com                Ica.se 
7. Har webbsidan ett RSS-flöde kopplat från huvudsidan? 

Ja     

Nej X X 

8. Kan man anmäla sig till ett nyhetsbrev via webbsidan? 

Ja X   

Nej   X 

9. Vilken/Vilka av följande sociala medier använder företaget direkt? 

Facebook (sida) X X 

Twitter X X 

LinkedIn X X 

YouTube X X 

Google+     

Digg     

Pusha     
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Delaktighet och kommunikation                          Nelly.com               Ica.se 
10. Aktivitet på sociala medier? Fråga 10-18 är avgränsade till Facebook och Twitter 

Daglig aktivitet X X 

Aktivitet en eller flera gånger i veckan     

Aktivitet mer sällan än varje vecka     

Ingen aktivitet      

11. Finns länk till webbsidan synlig på förstasidan? 

Ja X   

Nej   X 

12. Postas uppdateringar från egna webbsidan till sociala medier? 

Ja X X 

Nej     

13. Postas hjälpsamt innehåll som tutorials och guider? 

Ja   X 

Nej X   

14. Postas hjälpsamt innehåll från externa källor? 
Ja     

Nej X X 

15. Bedrivs kampanjer och tävlingar för användare? 

Ja X   

Nej   X 

16. Deltar företaget i konversationer om postat innehåll? 

Ja X X 

Nej     

17. Besvarar företaget frågor via sociala medier? 

Ja X X 

Nej     

18. Besvaras både positiv och negativ återkoppling från kunder? 

Ja X X 

Nej     
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Allmänt                                                               Citynetwork.se 
1. Är sociala medier synligt presenterat på webbsidan?   

Ja X   

Nej     
1a. Finns någon form av sociala widgets på webbsidan?   

Ja X   
Nej     

1b. Är länkar till sociala medier grupperade?       

Ja X   

Nej     

1c. Vilka sociala medier finns länkade i huvudstrukturen?   

Facebook X   

Twitter X   

Blogg X   

RSS X   

Nyhetsbrev X   

YouTube     

2. Är varje sida länkbar?         

Ja X   

Nej     
3. Krävs inloggning eller registrering för visning av information?1    

Ja     

Nej X   

1 Rör ej inloggning för att bekräfta köp eller tillgång till profilsidor. 

Blogg                                                                   Citynetwork      
4. Finns en blogg på webbsidan?       

Ja X   

Nej     

4a. Används media i bloggen (bilder, video)?       

Ja X   
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Nej     

4b. Hur ofta är bloggen uppdaterad?       

Dagliga uppdateringar     

Veckovisa uppdateringar X   

Månadsvisa uppdateringar eller mer sällan     

4c. Är det möjligt att länka till individuella blogginlägg?   

Ja X   

Nej     

4d. Är blogginlägget kopplat till taggar och/eller kategorier? 

Ja X   

Nej     

4e. Uppfattas inläggens titlar som intressanta och sammanfattande? 

Ja X   

Nej     

4f. Används bloggen för: 

Allmän information från företaget X   

Marknadsföring X   

Publicera hjälpsamma resurer till användare X   

Bistå med länkar till hjälpsamma resurser X   

4g. Finns möjlighet att kommentera blogginlägg? 

Ja, traditionella kommentarer     

Ja, genom Disqus X   

Ja, genom Facebook Comments     

Nej     

4h. Finns funktionaliet för att dela blogginlägget till andra sociala medier? 

Ja X   

Nej     

4i. Vilka sociala medier kan inlägget delas till via länkar? 

Dela till Facebook X   

Twitter X   

LinkedIn     

Google+     
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Digg     

Pusha X   

Delicious     

4j. Finns det en "gilla"-knapp till Facebook kopplat till blogginlägget? 

Ja     

Nej X   

 

Övriga sociala medier                                      Citynetwork.se 
7. Har webbsidan ett RSS-flöde kopplat från huvudsidan? 

Ja X   

Nej     

8. Kan man anmäla sig till ett nyhetsbrev via webbsidan? 

Ja X   

Nej     

9. Vilken/Vilka av följande sociala medier använder företaget direkt? 

Facebook (sida) X   

Twitter X   

LinkedIn X   

YouTube X   

Google+ X   

Digg     

Pusha X   

 

E-butik                                                            Citynetwork.se 
5. Finns en e-butik på webbsidan?       

Ja     

Nej X   

Artiklar                                                             Citynetwork.se 
6. Publiceras resurser som artiklar på 
webbsidan?     

Ja     

Nej X   
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Delaktighet och kommunikation                   Citynetwork.se 
10. Aktivitet på sociala medier? Fråga 10-18 är avgränsade till Facebook och Twitter 

Daglig aktivitet X   

Aktivitet en eller flera gånger i veckan     

Aktivitet mer sällan än varje vecka     

Ingen aktivitet      

11. Finns länk till webbsidan synlig på förstasidan? 

Ja X   

Nej     

12. Postas uppdateringar från egna webbsidan till sociala medier? 

Ja X   

Nej     

13. Postas hjälpsamt innehåll som tutorials och guider? 

Ja X   

Nej     

14. Postas hjälpsamt innehåll från externa källor? 
Ja     

Nej X   

15. Bedrivs kampanjer och tävlingar för användare? 

Ja X   

Nej     

16. Deltar företaget i konversationer om postat innehåll? 

Ja X   

Nej     

17. Besvarar företaget frågor via sociala medier? 

Ja X   

Nej     

18. Besvaras både positiv och negativ återkoppling från kunder? 

Ja X   

Nej     

 



   
 
351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 
Tel 0772-28 80 00 
dfm@lnu.se 
Lnu.se 

 
 

 


