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Sammanfattning 
Sociala medier och IT support, två områden som det ofta pratas om. Allt fler företag väljer 

att kombinera dessa två och låta sina kunder kontakta dem då de behöver IT support via 

sociala medier, detta fenomen kallas ’Social IT support’. 

Många människor, använder dagligen sociala medier dock är det oklart vad användare 

anser om att söka IT support via sociala medier.  

Denna uppsats syftar till att undersöka hur användaren ser på att söka IT support via 

sociala medier samt vid vilket tillfälle de hellre skulle använda sig av traditionell IT 

support så som telefon och e-post samt om användaren förräntar sig snabbare respons från 

företaget då de söker IT support via sociala medier. 

 

Undersökningarna som genomförts har syftat till att undersöka och granska vad verkliga 

individer tycker och tänker kring ämnet. Undersökningarna som genomfört har bestått av 

en strukturerad kvantitativ enkät med 102 respondenter samt en semi strukturerad 

kvalitativ intervju som har genomförts på fem individer. 

 

Resultatet som framkommit av undersökningen visar att majoriteten av respondenterna är 

positivt inställda till att prova på att söka IT support via sociala medier. Undersökningen 

visar också att det är de olika problemen som uppstår som påverkar om de väljer att söka 

IT support via sociala medier eller på det traditionella sättet. 

Resultatet visar även att de flesta respondenter förväntar sig snabbare kontakt från 

företaget då de sökt IT support via sociala medier än över telefon. Vilket är känt från 

tidigare forskning dock har skillnader från tidigare forskningar påträffats. Undersökningen 

visar även att män har högre förväntningar än kvinnor på hur lång tid det ska ta för ett 

företag att kontakta dem. 

 

 
Nyckelord: Social IT support, IT support, TAM, TRA,   
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Abstract 
Social media and IT support are two areas that are talked about a lot. More companies are 

starting to combine these two to let their customers contact them with their IT problems on 

social media, this is something that is called ‘Social IT support’. 

Even though there are so many social media users it is hard to know what they think about 

contacting companies IT support on social media platforms. 

This report aims to investigate how users feel about using social IT support as well as 

when they would rather user social media over the traditional ways of contacting IT 

support such as telephone or email. It will also investigate if the users expect faster 

response contacting companies via social media rather than telephone or email. 

 

The studies that has been done aims to examine and investigate how real individuals think 

and what they consider when using social IT support. The studies involves a structured 

quantitative survey with 102 respondents as well as a a semi structured qualitative 

interview that was performed on 5 individuals 

 

The results form the studies shows that the majority of the respondents are open to try 

social IT support but depending on the problem that they experience they will decide if 

they want to use social media or traditional IT support. 

It also shows that a lot of the respondents expect faster return from the company when 

using social IT support rather than telephone or email. This is known from earlier studies 

however this study shows a different result. The studies also prove that men expect faster 

return than women.  

  
Key words: Social IT support, IT support, TAM, TRA,   
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1 Introduktion  
I detta kapitel presenteras en bakgrund om social IT support samt tidigare 

forskning som har gjorts kring ämnet. Här presenteras även 

problemformulering och de frågeställningar som undersökningen syftar till 

att besvara. Avgränsningar för uppsatsens undersökning samt vilken 

målgrupp uppsatsen riktar sig till presenteras även i detta kapitel.  

 

1.1 Inledning 

Användningen av sociala medier är numera en del av vardagen för många 

och allt fler företag väljer att införa social IT support som en del av deras 

Business to Customer (B2C) process. 

Dagens samhälle älskar att vara uppkopplade och att kunna kommunicera 

med vänner och familj samt att dela intressen och tankar med resten av 

världen via sociala medier som Facebook och Twitter.  

Klososky (2011) beskriver hur företagande numera är baserat på kundkrets 

och kontakter och hur företag kommer hantera sälj, kommunikation och 

kundsupport och hur det kommer att förändras dramatiskt de kommande åren. 

Social IT support är öppet och transparant där användare kan hjälpa varandra 

samt komma i kontakt med företaget på ett snabbt och enkelt sätt. Alla kan 

delta och sprida sin kunskap samt hjälpa andra att lösa sina problem. Med 

social IT support är det kunden som är i fokus. 

Social IT support är något om blir allt större och större men hur ser 

användaren på övergången från den traditionella IT supporten så som telefon 

och e-post? 

Barry (2014) beskriver att twitter är ett optimalt medium för företag att på ett 

snabbt sätt hjälpa och kommunicera med kunder. Att kunna dela information 

som kan hjälpa ett flertal kunder eller användare på en gång sparar otroligt 

mycket tid och pengar.    

 
 

1.2 Tidigare forskning 

Beskrivet i artikeln Why your helpdesk should be more social (Freshdesk.org) 

delar 44% av användare/kunder sina dåliga upplevelser av en produkt på 

sociala medier samtidigt som 60% på egen hand försöker hitta svaret på sina 

problem på nätet. Ändå är det många företag som väljer att ignorera detta 

medium när det kommer till att supporta sina kunder. 
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En studie gjord av Bears (2012) visar att vid kontakt med IT support via 

telefon är förväntningarna att få ett så precist svar på sitt problem som möjligt 

vid första kontakt mycket hög, även om väntetiden för att få prata med någon 

kan vara väldigt lång. Vid support via e-post är förväntningarna lägre och att 

vänta upp till en dag är accepterat.  

 

När det kommet till Social IT support visar undersökningen att 32 % 

förväntar sig att få ett svar från företaget inom 30 minuter och 42 % inom 60 

minuter. Tillskillnad från traditionell IT support som i många fall endast är 

öppna kontorstider förväntar sig 57 % av kunder att få samma responstid på 

nätter och helger som på vardagar (Bears. 2012).  

 

Okeleke & Bali (2014)  beskriver att kontrollen när det gäller support har gått 

från företaget till kunden och det är nu kunden som styr förhållandet. Han 

beskriver även att Twitter och Facebook är de två största platformerna för 

social IT support. 

 

Findahl (2014) beskriver även att Sverige är ett av de länder som toppas EUs 

lista av länder som använder internet mest med ca 90% användare 2014. En 

av tre av dessa använder Facebook aktivt. 

 

Mousavi och Demirkan (2013) har undersökt implementation av sociala 

medier i ett företag och beskriver att för ett lyckat projekt ska genomföras så 

krävs högt kundengagemang och bra ledning.  

Genom att använda sig av sociala medier får företag chansen att få feedback 

på både produkter och tjänster samt att de kan förutspå hur marknaden 

kommer att se ut. 

 
 

 

1.3 Problemformulering 

Forskning har gjorts kring hur snabbt en användare förväntar sig svar efter att 

ha sökt hjälp via sociala medier, samt hur användandet av social IT support 

kan underlätta och hjälpa företag att effektivisera och spara pengar.  

Denna uppsats kommer att undersöka användandet från en användare/kunds 

perspektiv och hur de ser på Social IT support. Är social IT support ett bättre 

alternativ än traditionell IT support och är det mer tidseffektivt?  
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Väljer användaren att kontakta traditionell IT support vid speciella problem 

eller är det generellt. 

 
 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva hur användare ser på 

social IT support och hur den används, samt hur användaren upplever social 

IT support kontra Traditionell IT support, så som telefon och e-post.  

Är social IT support ett hot för den traditionella IT supporten eller är det en 

del av den tekniska utvecklingen som så snabbt har utvecklats de senaste 

åren. Anser användarna att dessa tjänsters utveckling är något positivt och 

verkar det till deras fördel?  

Uppsatsen kommer att avgränsas till social IT support via Facebook och 

Twitter och kommer att jämföras med den traditionella IT supporten via 

telefon och e-post. 

Resultatet av denna studie kan sedan användas som underlag för 

besluttagande vid implementering av social IT support samt för användare 

som är i besluttagandet av användning av social IT support. 

 

Frågeställningar: 

- Hur ser användare på att interagera via sociala medier kontakta 

traditionell IT support? 

 

- När föredrar användaren att använda sociala medier kontra traditionell 

IT support? 

 

 

- Förväntar sig användaren att Social IT support ska vara mer 

tidseffektiv? 

 
 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Denna uppsats kommet att begränsas till att endast undersöka kontakt med IT 

support, support relaterat med ett IT problem eller fråga och inte generell 

kundsupport.  

Intervjuobjekt kommer inte att nämnas vid namn utan kommer att få tilldelat 

en bokstav tex. Respondent A och Respondent B. 
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Undersökningen syftar inte till att ge förslag på förbättrade processer för 

företags supporthantering utan den syftar till att presentera resultatet av en 

undersökning gjord av användarens syn på användning av social IT support. 

 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för denna uppsats är både användare av social IT support och 

traditionell IT support samt verksamma företag som kommer eller har 

implementerat sociala medier i deras supportprocess. Den främsta 

målgruppen är de som är nyfikna på hur användaren ser på Social IT support, 

deras förväntningar och tankar kring ämnet. Uppsatsen kan även rikta sig till 

allmän nyfikenhet samt till de personer som bidragit med information i de 

undersökningar som genomförts. 

 

 

 

1.7 Disposition  

Här presenteras dispositionen av de olika kapitel som uppsatsen innehåller 

samt vilka områden de olika kapitlen presenterar. 

 

Introduktion 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens bakgrund, tidigare forskning, 

problemformulering, syfte och frågeställning, avgränsning samt uppsatsens 

målgrupp. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en uppfattning av vad 

uppsatsen kommer att innehålla samt vad den syftar till att undersöka.  

 

Teori 

I teorikapitlet redovisas de teorier som kommer att kopplas ihop med 

resultatet och analysen i slutsatsen samt uppsatsens diskussionskapitel. 

Teorierna som redovisas ger läsaren en uppfattning av vilka teorier som kan 

stödja samt jämföras med den undersökning och resultat som har utförts i 

denna uppsats. 



   
 

11 
 

 

Metod 

I metodkapitel presenteras uppsatsens vetenskapliga ansats, datainsamling, 

analys samt tillförlitlighet. Metodkapitlet get läsaren möjlighet att upprepa 

beskriven undersökning på egen hand. 

 

Resultat 

I resultatkapitlet presenteras empiri samt analysen som gjorts av den 

kvantitativa och kvalitativa undersökningen. 

 

Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet samt de metoder som använts för att 

genomföra insamling av data. Hur hade undersökningen kunnat utföras på ett 

annat sätt samt hur kan teorin relatera till undersökningen som genomförts. 

Avslutning 

I uppsatsens avslutningskapitel presenteras uppsatsens slutsats samt ger 

förslag på fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 
Det finns många artiklar som tyder på att användningen av social IT support 

är något som gynnar både kunder och företag, samtidigt som det finns artiklar 

som anser att användningen av Internet technology service management 

(ITSM) är ett bättre alternativ.  

Social IT support är numera en viktig del av ett företags supportavdelning då 

de förbättrar och effektiviserar kundens supportupplevelse. Även om detta är 

något som blir allt vanligare är det endast 52 % (2011) av företag som 

använder sig av social IT support. Det finns många anledningar till att företag 

inte har infört detta som en standard och den största anledningen är rädsla. 

Att sprida information öppet på nätet gör det svårt för förtaget att kontrollera 

vad som publiceras på nätet somt hur informationen används. Även om det 

finns många anledningar att inte använda sig av social IT support så finns det 

samtidigt många att gör det. Bcs.org beskriver att vid användning av social IT 

support känner kunderna sig mer bekväm i att söka hjälp.  

Social IT support beskrivs även som den största händelsen i kundsupport på 

många år och om det används på rätt sätt kan spara mycket tid och förebygga 

utbränd personal (Social IT support 2011). 

Findahl (2014) nämnde i sin undersökning att nästan hälften av svenska 

internetanvändare besöker Facebook dagligen, undersökningen visar även att 

ju yngre användaren är (från 12år) desto mer aktiv är användaren på sociala 

medier. 

 

 

2.1  Definitioner 

IT support 

En avdelning på ett företag som ansvarar för att hjälpa och assistera kunder 

och användare med deras tekniska och IT relaterade problem samt frågor (IT 

support). 

 

Sociala Medier 

Sociala mediers främsta syfte är att skapa ett medium för människor att 

använda för att hålla kontakt, dela och diskutera intressen online (Klososky. 

2011).  

Sociala medier innefattar ett antal tjänster som används för konsumtion, 

distribution av information, text, bilder, ljud, mikrobloggar, delningstjänster 
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mm. Det som skiljer sociala medier från digitala tjänster är den sociala 

interaktionen mellan användare (socialamedier.com). 

 

 

Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk där användaren skapar en profil för att sedan 

interagera med andra användare. Sedan Facebook grundades av Mark 

Zuckerberg år 2004 hade de i december 2014 1.4 miljarder aktiva användare 

(Facebook). 

 

 

Twitter 

Twitter är ett socialt nätverk eller en så kallad mikroblogg där användaren 

tillåts att skriva korta meddelande (140 tecken) även kallat ”tweets” som de 

sedan kan dela med sin följare. Användare kan sedan prenumerera på andra 

användare och dela deras tweets. Twitter lanserades i mars 2006 och hade i 

december 2014 500 miljoner registrerade användare, dagligen publiceras ca 

en halv miljard tweets. Twitters grundare är Jack Doresy, Dick Costolo, Evan 

Williams och Biz Stone (Twitter). 
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3 Teori  
Teorier presenteras för att förklara och hjälpa att förstå verkligheten, teorier 

ska utforma en sammanhängande helhet som gör det lättare att förstå en stor 

mängd av existerande data eller insamlad information (Patel & Davidson 

2013). Teorierna som presenteras i detta kapitel skapar en förståelse för hur 

en användares beteende kan bestämma hur en teknik eller produkt kommer 

att användas. De två teorierna som presenteras kommer att diskuteras i 

jämförelse med analysen av undersökningens resultat i diskussionskapitlet. 

De faktorer som pressenteras för var modell ligger som grund för 

utformandet av frågor i uppsatsens undersökningar, där användarens attityd 

och tankar kring social I support undersöks.  

 

3.1  Teory of Reasoned Actions (TRA) 

TRA är en modell som är utformad för att förutse en persons beteendeavsikt 

(behavoural intentions, BI) samt användarens attityd, erfarenhet och 

omgivningens påverkan på användaren. En modell som ofta används för att 

förutse en kunds eller användares slutliga avsikter av användning samt för att 

skapa rum för att förutse en budgets och mål som ska uppnås internt.  

TRA är en modell som kan användas i flera olika sammanhang och områden 

som inte är limiterad till en speciell typ av produkt. Teory of Reasoned 

Acitons (TRA) utvecklades av Martin Fishbein och Icek Ajzen 1980. 

 

Fishbein och Ajezen (1980) beskriver att en användares beteende när det 

gäller användandet av en viss produkt kan förutses genom att studera 

användarens beteendeavsikt (BI) som i sin tur bestäms av användarens attityd 

(A) samt subjektiva normer (SN), se figur 3.1.  

 

3.1.1 TRA modellen 

Attityd (A) – Summan av antagande och tro om ett visst beteende samt 

utvärdering av vikten av dessa. Detta beskris av Fishbein och Ajezen (1980) 

som antingen en positiv eller negativ känsla för att utföra undersökt uppgift. 

 

Subjektiva normer (SN) – Påverkan från social omgivning i ett 

beteendeperspektiv, övertygelser med avsikt att förändra ett beteende vägs 

mot egna normer och tycken. Fishbein och Ajezen (1980) beskriver det även 

som normer som har utformats efter vad de personer som betyder mycket för 

dig anser. Samt hur din omgivning och kultur ser på efterfrågat beteende. 
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Beteende avsikt (BI) – En kombination av attityder till ett beteende samt de 

subjektiva normerna mot detta beteende skapar resultatet av det faktiska 

beteendet (Fishbein och Ajezen 1980). 

Figur 3.1: TRA modellen 

 

 

3.2   Technology Acceptance Model (TAM) 

TAM är en bearbetning av TRA och introducerades av Davis 1986. TAMs 

syfte är att leverera en förklaring till hur användaren kommer att acceptera 

användningen av ett informationssystem, Modellen kan även användas vid 

undersökningar av andra områden som t.ex. implementation av ny teknik 

eller användning av en ny produkt..Modellen utvecklades och ersatte många 

av TRA modellens attribut och teorier och skapade därefter sin egen modell. 

Det som båda modellerna har gemensamt är att de kan mäta beteende hos en 

användare samt att mäta hur detta beteende kommer att påverka 

användningen av ny teknik.  

TAM syftar till att mäta den upplevda användbarheten samt om tekniken 

upplevs vara enkel att använda tillskillnad från TRA som syftar till att mäta 

subjektiva normer och beteendeavsikt, TRA vars syfte är att mäta 

omgivningens påverkan på beteendet samt användarens tidigare erfarenheter 

som har skapat en attityd till användning, TAM mäter användarens upplevda 

erfarenheter vid användning (Davis et al 1989). 

Davis et al (1989) beskriver användningen av TAM modellen hjälper företag 

att skapa värde av de investeringar de gör i teknik samt i sina användare och 

kan skapa mervärde för företaget då de investeringar som gjorts kommer att 

utnyttjas.  

Davis et al (1989) beskriver även att mätningen av användarens avsikt med 

att använda en teknik ofta är vag och felaktig tillskillnad från TAM modellen 

som visar att när en ny teknik presenteras till en användare spela två faktorer 

in i hur de kommer att använda den. Genom att mäta användarens upplevda 

användbarhet samt om användaren anser att undersökt teknik, tjänst eller 

produkt är enkel att använda kan man få fram användarens beteendeavsikt 
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som beskriver hur användaren kommer att använda undersökt teknik, tjänst 

eller produkt (se figur 3.2). 

Sedan den första versionen av TAM introducerades 1986 har sedan TAM 2 

samt TAM 3 utvecklats. Dock används TAM i sin helhet fortfarande i 

undersökningar av användares beteendeavsikter. 

 

 

3.2.1 TAM modellen  

Upplevd användbarhet (Percived usefulness, PU) – I vilken grad 

användaren tror att en viss teknik kommer att hjälpa till att öka arbetsinsats 

och effektivitet. Då mätningar på ett bestämt beteende ofta resulterar i 

inkorrekt data mäter TAM modellen användarens upplevda användbarhet 

(Davis et al 1989). 

 

Upplevd som enkel att använda (Percived ease-of-use, PEOU) – I vilken 

grad användaren tror att användningen av den nya tekniken kommer att vara 

fri från ansträngning (Davis et al 1989). 

 

Davis et al (1989) beskriver att mätningen av dessa två skapar en överblick 

av hur användaren kommer att använda den nyligen implementerade tekniken 

(se figur 3.2) och då kan inköp och utveckling utvärderas.  

Davis (1986) beskriver även att design har en stor roll vid mätning med TAM 

modellen. Design är dock en utomstående faktor, dock måste den hållas i 

åtanke under hela undersökningen då det kan spela stor roll i hur användaren 

ser på den undersökta produktens användbarhet.  

Undersökt reslutat kan sedan analyseras med hjälp av ett anta ekvationer som 

Davis(1986) utvecklat och man kan därefter kan ett beslut fattas. 

 

Figur 3.2.: TAM modellen 
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4 Metod 
Undersökningen genomfördes med en kvantitativ undersökning i form av en 

enkät som sedan låg som grund för frågor i en kvalitativ undersökning i form 

av intervjuer. Intervjuerna gjordes med 5 individer som både är för och emot 

användning av sociala medier vid kontakt med IT support. Den kvantitativa 

undersökningen skickades ut till en slumpvald grupp av individer via sociala 

medier som frivilligt kunde välja att delta i undersökningen. Detta för att få 

en helhetsbild av hur användare ser på social IT support.  Den kvalitativa 

undersökningen genomfördes för att få djupare inblick i en användares 

perspektiv samt hur de ser på denna form av support.  

Den insamlade data analyserades och sammanfattas i resultatdelen. 

 

4.1  Egna erfarenheter 

Då jag själv dagligen använder sociala medier samt har kontaktar IT support 

via sociala medier har detta skapat en grund för egna erfarenheter genom 

denna uppsats. Egna erfarenheter kommer att presenteras i diskussionsdelen 

för att bidra med ytterligare tankar och erfarenheter. 

 

4.2  Vetenskaplig ansats 

Denna undersökning har en induktiv ansats där teorin har byggts upp från de 

kvalitativa samt kvantitativa undersökningarna som genomförts. Den 

kvantitativa undersökningen i form av en enkät har genomförts för att få en 

djupare inblick i hur användaren ser på social IT support. Med ett större urval 

bidrar denna undersökning med ett mer generaliserat resultat. Den kvalitativa 

undersökningen i form av intervjuer genomfördes för att på ett mer personligt 

plan undersöka hur användare ser på detta ämne. 

.  

4.3  Datainsamling  

Vid insamling av data har en kvalitativ undersökning valts i form av en enkät 

valts. Resultatet av denna undersökning kommer sedan att ligga som grund 

för de frågor som kommer att användas i den kvalitativa undersökningen i 

form av en semistrukturerad intervju. 

Litteraturstudier har genomförts för att få en inblick i vad som har undersökts 

samt vilka teorier som kan påverka användarens val av medium vid kontakt 

med IT support. 
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Teorierna som studerats och använts för att analysera resultatet har valts då 

de används för att förutse ett beteende, i detta fall om användare kommer att 

använda social IT support. De två teorier som valt är relevanta i denna 

undersökning då det är ett beteende som undersöks. 

 

4.3.1 Enkät 

En enkätundersökning genomförs ofta för att försöka att hitta ett mönster i de 

beteende som undersöks (Oliver. 2004). Vid enkätundersökning är det viktigt 

att betona om undersökningen är anonym samt hur den insamlade 

informationen kommer att användas. Denna information bör framgå tydligt i 

ett missiv där respondenten tydligt kan få information angående 

undersökningen (Patel & Davidson 2013). En kvantitativ metod har använts 

för att få en överblick över hur användare ser på social IT support och om det 

används, samt för att hitta ett mönster eller skapa den grund som behövs för 

att utveckla frågor till den kvalitativa undersökningen. Frågorna som enkäten 

behandlar har utformats efter undersökningens frågeställningar samt med 

teoriernas faktorer i åtanke. Resultatet från den kvantitativa undersökningen 

kommer sedan att ligga som grund vid utvecklandet av de kvalitativa 

intervjufrågorna. 

 

 

4.3.2 Intervjuer 

Anonymitet och konfidentialitet är en viktig aspekt när en intervju genomförs 

samt att betona individens roll i undersökningen. Innan intervjun påbörjas är 

det viktigt att klargöra hur individens bidrag kommer att användas (Patel & 

Davidson 2013). Resultatet av intervjuer skapar en djupare inblick i det 

undersökta ämnet och skapar en grund för genomförelse med teorier (Oliver 

2004).   

Intervjuer baserat på resultatet av den kvantitativa undersökningen har valts 

att genomföras för att få en djupare inblick i hur användare tycker och känner 

vid angående användandet av social IT support. Resultatet av enkäten visade 

att problemet majoriteten av respondenterna stött på avgör om de skulle 

använda social IT support eller ej. Detta var en fråga som intervjuerna gick 

närmar in på. Intervjun gick även närmare in på var respondenterna arbeta 

med och om detta hade en påverkan av användandet av social IT support. 

Samt om det varit i kontakt med ett företag rent generellt via sociala medier.  

Jacobsen (2002) beskriver att en kvalitativ undersökning genomförs för att få 

fram användarens perspektiv samt vad de uppfattar som viktigt och 

betydelsefullt. 
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4.4  Urval 

Ett slumpmässigt urval genomfördes vid enkätundersökningen för att få en 

bred och generell inblick i användarnas synpunkter kring användning av 

social IT support.  

Vid urvalet av individer att intervjua i den kvalitativa underökningen 

analyserades olika metoder, dock valdes respondenterna ut med hjälp av en 

kombination av två metoder. 

De respondenter som valdes ut var med hjälp av en kombination av lite 

bakgrundsinformation samt snöbollsmetoden. Den första respondenten valdes 

ut och sedan rekommenderade en annan person samt gav grundläggande 

information så som ålder, yrke och kön om denna person. 
 

4.5  Genomförande 

En kvantitativ undersökning genomfördes för att samla in data där 

respondenterna blev informerade om undersökningens syfte samt hur och var 

resultatet kommer att presenteras. Undersökningen var frivillig och anonym 

där individerna hade friheten att inte delta. Resultatet från insamlade data låg 

sedan som grund för den kvalitativa undersökningen. 

 

Enkätundersökningen håller en hög grad av standalisering samt hög grad av 

strukturering med fasta svarsalternativ dock med möjlighet till fördjupning. 

Enkäten utformades i Googles Survey applikation som ger en god överblick 

över frågorna och är lätt att distribuera och analysera. 

 

Enkäten distribuerades via sociala medier så som Facebook och Twitter samt 

via email för att få en generaliserad grupp av respondenter. Antalet personer 

som tog del av enkäten men inte valde att svara är oklart, dock var det 102 

respondenter som valde att ta del av enkätundersökningen.  

 

Insamlad data från den kvantitativa undersökningen skapade grunden för att 

utveckla intervjufrågor. Intervjufrågorna har en hög grad av standalisering 

och en låg grad av strukturering för att ge utrymme för öppna svar och på 

samma gång genomföra samma intervju med alla intervjuobjekt. 

Intervjuerna genomfördes en och en antingen via skype eller personligen, hur 

intervjun skulle genomföras var upp till respondenten för att få dem att känna 

sig komfortabla i situationen.  

Fem stycken intervjuer genomfördes på individer med olika bakgrund, yrke 

och ålder. Alla intervjuer spelades in för att svaren senare skulle kunna 

analyseras. Anteckningar fördes genom hela intervjun. 
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4.6  Analys 

Vid analys av den kvantitativa undersökningen användes Google forms och 

genom att filtrera resultatet kunde mönster och grupper upptäckas. Därefter 

kunde även diagram och figurer där resultatet presenteras skapas av de 

resultat och mönster som hittats. 

En variansanalys genomfördes för att stärka ett mönster som påträffats i 

resultatet. 

 

Analysen av den kvalitativa undersökningen genomfördes då resultatet av 

alla intervjuer sammanfattades och genom att analysera svaren på varje fråga 

kunde olikheter mellan respondenterna identifieras.  

Resultatet analyserades sedan med hjälp av TAM modellen som presenterats 

under teorikapitlet (se kapitel 3.2). 
 

4.7  Reliabilitet 

För att öka reliabiliteten av undersökningen spelades intervjuerna in samtidigt 

som det aktivt antecknades under hela intervjun. 

Patel & Davidson (2014) beskriver begreppet intervjuareffekt där 

intervjuaren beter sig på ett visst sätt så att respondenten förstår vilka svar 

hon eller han ska ge.  

Vid genomförda intervjuer uppträdde intervjuare neutralt för att få ett så 

korrekt resultat som möjligt. Intervjupersonerna godkände även det 

analyserade resultatet från deras intervju. 

 
Respondenterna i den kvantitativa undersökningen informerades väl om vad 

enkätens syfte var för att försöka få ett korrekt reslutat av verkligheten. 

Majoriteten av frågorna i enkäten var även obligatoriska att besvara för att på 

så sätt få alla deltagare att svara på samma frågor.  

Då enkäten distribuerades via sociala medier kan validitet diskuteras då 

målgrupper som inte använder sociala medier kan ha missats.  

 

4.8 Etiska överväganden 

Vid den kvantitativa samt kvalitativa undersökningen informerades 

respondenterna om hur informationen de uppgav endast kommer att användas 

i denna uppsats och att information som är känslig inte kommer att 

publiceras. Respondenterna är alla anonyma och deltagandet i 

undersökningarna är frivilligt. Det analyserade resultatet av intervjuerna 

skickades till samtliga respondenter för godkände av information innan det 

lades till i uppsatsen. 
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5 Resultat 
Här presenteras resultatet av de kvalitativa samt kvantitativa 

undersökningarna som utförts i form av en enkät samt intervjuer. 

Enkätresultatet kommer att presenteras i form av diagram som ger en lättare 

överblick över hur respondenterna valde att svara på de frågor som 

behandlats i enkäten.  

Intervjuerna presenteras i tre block; bakgrund, IT support och social IT 

support. Här presenteras respondenternas svar individuellt för varje fråga. 

 

5.1  Empiri 

Empiri syftar till att presentera kunskap som har samlats in från omvärlden, 

från verkligheten (Patel.& Davidson. 2013). Den kunskap som har samlats in 

i denna undersökning har gjorts via en enkätundersökning med 102 

respondenter samt 5 stycken intervjuer. 

 

5.1.1 Enkätundersökning 

Här redovisas en sammanfattning av enkätundersökningens frågor med hjälp 

av grafiska diagram och tabeller.  

Ålder? 

 
 

Figur 5.1: Respondenternas Ålder 

 

 

Majoriteten (40 %) av respondenterna är i åldern 20-25, 23 % är 25-30, 19 % 

är i åldrarna 30-35 år.  
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Kön? 

 
Kvinna 57 56 % 

Man 44 43 % 

Väljer ej att svara 1 1 % 

Figur5.2: Respondenternas Kön 

 

56 % av respondenterna är kvinnor, 43 % är män och 1 % väljer att inte 

svara. 

 

Hur ofta använder du sociala medier så som Twitter och 
Facebook? 

 
 

Figur 5.3: Hur ofta använder du sociala medier så som Facebook och Ttwitter. 

 
Det är klart att majoriteten, hela 89 %  av respondenterna använder sociala 

medier så som Facebook och Twitter dagligen. 6 % använder sociala medier 

3-4 gånger i veckan, respondenter som använder sociala medier någon gång i 

månaden samt aldrig är båda 2 % och de som använder det 1-2 gånger i 

veckan är 1 % .  
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Hur ofta är du i kontakt med någon form av IT support? 

 
 

Figur 5.4: Hur ofta respondenterna är i kontakt med IT support 

 
Av de som svarat på enkätundersökningen är 22 % aldrig i kontakt med IT 

support samt 63 % sällan. 9 % är i kontakt någon gång i månaden, 4 % någon 

gång o veckan och 3 % dagligen. 

 

Om du måste kontakta IT support på vilket av följande sätt skulle 
du göra detta på? 

 
 

Figur 5.5: Hur respondenternas kontaktar IT support 

 
 

Att kontakta IT support via telefon skulle 48 % av respondenterna göra 

samtidigt som 37% skulle föredra email, 5 % Facebook, 5 % personlig 

kontakt och 6 % på ett annat sätt. Ingen skulle välja att söka IT support via 

twitter. 

 

Hu lång tid förväntar du dig att det ska ta för ett företag att 
kontaktar dig när du söker IT-support? 
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Upp till 1 timme 38 37 % 

1-5 timmar 28 27 % 

En arbetsdag 29 28 % 

2-3 arbetsdagar 2 2 % 

Mer än tre arbetsdagar 0 0 % 

Vet ej 5 5 % 

 

Diagram 5.6: Förväntat tid för företag att höra av sig. 

 

  

 

Vid kontakt med IT support så förväntar sig 37 % att höra från företagen 

inom en timme, 27 % 1-5 timmar, 28 % en arbetsdag, 2 % 2-3 arbetsdagar 

och 5 % vet inte. 

 

Hur ser du på att allt fler företag väljer att ansluta sig till sociala 
medier för att kontakta och kommunicera med sina kunder? 

 
 

Figur 5.7: Tankar kring att fler företag ansluter sig till sociala medier 

 
Mer än hälften, 54 % anser att flera företag ska ansluta sig till sociala medier, 

31% anser att det är varken bra eller dåligt att företag ansluter sig till sociala 

medier, 6 % anser att det är dåligt och 9 % har svarat att de ej vet. 
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Skulle du söka IT support via sociala medier så som Twitter och 
Facebook? 

 
 

Figur 5.8: Söka IT support via sociala medier 

 
Vid förfrågan om respondenter skulle söka IT support via sociala medier 

svara 58 % att det beror på de problem de har medan 19 % säger att de skulle 

och 24 % att de ej skulle söka IT support via sociala medier. 

 

Har du någon gång sökt IT support via sociala medier? 

 
 

Figur 5.9: Respondenter som sökt IT support visa sociala medier 

 
Av respondenterna har 67 % aldrig sökt IT support via sociala medier, 29 % 

säger att de har och 4 % vet ej. 

Vilka av de följande påstående stämmer bäst in på din 
upplevelse? 

 
Lätt 21 21 % 

Snabbt 20 20 % 

Bra respons från företaget 17 17 % 
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Hjälpsamt 11 11 % 

Bättre än telefon och email 7 7 % 

Under förväntan 3 3 % 

Dålig kommunikation 2 2 % 

Dålig respons från företaget 4 4 % 

Föredrar telefon och email 15 15 % 

Har aldrig varit i kontakt med IT support 59 58 % 

Övriga 5 5 % 

 

Diagram 5.10: Upplevelse av att söka IT support via sociala medier 

 

  

Majoriteten av respondenterna har ej varit i kontakt med IT support via 

sociala medier dock de som har anser att det var lätt (21 %), snabbt (20%) 

och det fick bra respons från företaget (17%). 

 

5.1.2 Intervju 

Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras i de block intervjun var 

uppdelad i med en början av backgrund därefter IT support och slutligen 

Social IT support. Alla respondenter är anonyma och kommer att presentares 

som respondent A till och med Respondent E. 

 
5.1.2.1 Bakgrund 

 

Respondent Ålder Kön Yrke Användning av 

sociala medier 

A 26 Kvinna HR Administratör Dagligen  

B 65 Man Fd. 

Arbetsförmedlare 

Ca en gång i 

månaden 

C 18 Kvinna Student Dagligen  

D 45 Man  Lärare 4-5 gånger i 

veckan 

E 45 Kvinna  Butikschef 

(guldsmedsbutik) 

Dagligen 
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5.1.2.2 IT support 

 

Respondent A 

Respondent A är i kontakt med IT support någon gång i månaden då det ingår som 

en av hennes uppgifter som HR administratör. När hon kontaktar IT support gör hon 

oftast detta via telefon men det händer även att hon gör det via e-post.. 

 

Respondent B 

Respondent B kontaktar sällan IT support, det skulle vara om hans internet inte 

fungerar eller datorn inte startar men dessa problem hjälper ofta barnbarnen till att 

lösa. När han kontaktar IT support så sker detta alltid via telefon. 

 

Respondent C 

Respondent C är i kontakt med IT support ca 2 gånger i månaden då hon glömt sitt 

löseord eller inte kan logga in på skolans nätverk. Detta sker alltid via e-post. 

 

Respondent D 

Respondent D är I kontakt med IT support någon gång i halvåret då hennes internet 

krånglar och detta sker alltid via telefon. 

 

Respondent E 

Respondent E är i kontakt med IT support mer eller mindra var annan dag då det 

ofta är problem med datorer på hennes arbetsplats. Hon är butikschef så det är 

hennes ansvar att se till så att både mjukvara och hårdvara fungerar för alla. 

Kontakten med IT support sker oftast via telefon. 

 

 

5.1.2.3 Social IT support 

Har du någon gång kontaktat ett företag via sociala medier (allmän fråga)? 

 

 Respondent A 

Respondent A har varit i kontakt med företag via sociala medier då 

telefonköerna är långa när hon försöker kontakta dem via telefon. 

 
Respondent B 

Respondent B har varit kontakt med ett fåtal företag via Facebook så som lokala 

caféer och butiker för att få reda på recept och öppettider. 

 

Respondent C 

Respondent C är ofta i kontakt med olika sorters företag via sociala medier oftast för 

att efterfråga lagerstatur för en viss vara eller att skriva upp sig på gästlistan till en 

nattklubb.  

 

”Jag är i kontakt med företag dagligen via sociala medier med det är ofta något jag 

inte tänker så mycket på, det är en del av min vardag”. 
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Respondent D 

Respondent D har aldrig varit i kontakt med företag via sociala medier då hon 

endast använder sociala medier för att hålla kontakt med familj och vänner. 

 

Respondent E 

Respondent E har varit i kontakt med företag då hon hade problem med att 

ladda upp en bild på deras hemsida. 

”Det fungerade inte att ladda upp så jag skicka ett meddelande och fick svar 

direkt” 

 

Har du varit i kontakt med ett företag på sociala medier för att få IT 

support? 

 

Respondent A 

Respondent A har sökt IT support via sociala medier dock endast vid mindre 

problem så som att fråga varför hon inte kan logga in på internetbanken. 

 

Respondent B 

Respondent B har aldrig sökt IT support via sociala medier. 

 

Respondent C 

Respondent C har ett fåtal gånger kontaktat sin mobiloperatör via Facebook 

vid olika orsaker. 

 

Respondent D 

Respondent D har aldrig sökt IT support via sociala medier 

 

Respondent E 

Respondent E har inte själv varit i kontakt med ett företag för att lösa ett 

problem men har flera gånger sett vänner som har gjort det och de har vid 

några tillfället hjälpt henne då hennes vänners meddelande syns i hennes 

nyhetsflöde. 

 

Vad tror du är den främsta fördelen/nackdelen med att använda social 

IT support för företag. 

Respondent A 

Respondent A tror att den främsta fördelen är att företag kan få direktkontakt 

med sina kunder samtidigt som de sparar tid och pengar. Samtidigt som den 

största nackdelen kan vara att företaget kan få mycket negativ respons från 

kunder som är synlig för andra kunder. 

 

Respondent B 

Respondent B tror att den främsta fördelen med social IT support är att det 

går fort och att nästan alla använder sociala medier nuförtiden. Dock är han 
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rädd för att social IT support ska ta över och IT support via telefon ska 

försvinna och om ens internet i hemmet inte fungerar så finns det något sätt 

att kontakta IT support. 
 

Respondent C 

Respondent C anser att social IT supports fördel är att det går snabbt och man 

kan skicka meddelande mitt i natten, man behöver inte hålla sig till 

öppettider. Dock kan det vara en nackdel att man måste vara medlem på 

sociala medier för att kunna ta del av den sortens IT support. 

 

Respondent D 

Respondent D tror att den främsta fördelen är att företag kan marknadsföra 

sig själva samt att det är ett enkelt sätt för dem att synas, hon tror dock att på 

samma sätt som att detta kan vara en fördel kan det även vara en nackdel. 

 

Respondent E 

Respondent E anser att den största nackdelen med social IT support är att 

man inte har samma sorts personlig kontakt som man skulle ha om man prata 

med något på telefon.  Dock anser hon att social IT support är något som man 

kan tjäna mycket pengar på som företag då alla kan delta och hjälpa till. 

 

Berätta hur ser du på att fler företag ansluter sig till sociala medier. 

Respondent A 

Respondent A anser att det är bra att fler företag ansluter sig till sociala 

medier då det blir mer poplärt och folk använder det dagligen för olika 

anledningar. 

 

Respondent B 

Respondent B tycker att det är bra att fler företag ansluter sig till sociala 

medier dock anser han att de måste behålla den traditionella supporten då alla 

inte vet hur man använder sociala medier. 

 

Respondent C 

Att fler företag ansluter sig till sociala medier är bra, det visar att man är 

modern och det kan även spara pengar. Istället för att skicka ut brev och 

kuponger på posten som kastas direkt när de landar i brevlådan kan företag 

skicka marknadsföra via sociala medier och de som vill kan ta del av 

erbjudande. 

 

Respondent D 

Respondent D anser att det är bra och om fler användare vänjer sig vid att 

interagera med företag via sociala medier så kanske det kan bli större och fler 

använder börjar använda det. 
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Respondent E 

Respondent E anser att det är bra, det visar på att företaget vill samarbeta mer 

med sina kunder. 

 

Vid vilket tillfälle skulle du hellre använda traditionell IT support istället 

för social, vilket typ av problem? 

Respondent A 

Respondent A berättar att hon hellre skulle använda sig av traditionell IT 

support om det gällde ett större problem så om att hon skulle behöver skicka 

iväg sin dator samt om det är ett problem som innefattar personlig 

information. 

 

Respondent B 

Respondent B skulle hellre använda traditionell IT support om det skulle vara 

så att hela hans dator sluta fungera och han behöver någon som kommer och 

fixar det, eller om hans internet inte skulle fungera för då han inte möjlighet 

att använda sociala medier. 

 

Respondent C 

“Om min dator skulle krascha och jag är tvungen att uppge serienummer eller 

lämna in datorn”  

Respondent B anser att hon endast skulle använda social IT support för 

mindre problem som kan gå snabbt att lösa. 

 

Respondent D 

Respondent D använder sig alltid av telefon och känner sig trygg med det 

men on det skulle vara ett litet och snabbt problem så hade hon kunnat tänka 

sig att testa sociala medier. 

 

Respondent E 

Respondent E skulle hellre använda IT support via telefon om det är något 

hon ska koppla ihop, hon anser att det kan vara svårt att följa alla steg hon 

måste ta via ett litet meddelande och skulle föredra att ha en röst som guida 

henne igenom processen. 

 

Är du rädd att dina personliga problem ska bli offentliga på sociala 

medier varför/varför inte? 

Respondent A 

Beroende på vad problemet är svarar respondent A,  

”om mitt problem är att jag inte kan ansluta till en webbsida då är det ingen 

fara men om det är mer personligt då kan det vara mer känsligt” 

 

Respondent B 
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Respondent B är alltid orolig för att hans information ska bli stulen när han är 

online.  

”Det är så mycket prat om folk som får sin identitet stulen så man måste vara 

försiktig med vad man delar och om man delar ett problem så kanske de kan 

dra nytta av detta”. 

 

Respondent C 

Respondent C är inte rädd att hennes problem ska offentliga, det är inget som 

skulle störa henne. 

 

Respondent D 

Respondent D är inte rädd att personlig information ska bli offentlig då han 

antar att företagen har en policy för hur de hanterar information och problem 

som delas av användaren. 

 

Respondent E 

Respondent E är inte rädd för att hennes problem ska bli offentliga, hon 

tycker det är bra då det kan vara fler som har samma problem och på så sätt 

kan alla få hjälp på samma gång.  

 

Förväntar du dig snabbare svar om vid användning av telefon eller 

sociala medier varför/varför inte? 

Respondent A 

Respondent A förväntar sig snabbare svar vid användning av social IT 

support om det är ett problem hon publicerar offentligt då andra kan se 

hennes problem och hjälpa till. Dock anser hon att om hon ringer så kan 

svaret hon får bli direktare och hon behöver inte vara online och vänta på ett 

svar från företaget. 

 

Respondent B 

Respondent B förväntar sig snabbare svar via telefon då han inte är online så 

ofta så kan det ta några dagar innan han ser svaret han fått från företaget. 

 

Respondent C 

Respondent C anser att via telefon så kan det ta ett tag då det ofta är 

telefonkö och sen blir man ofta kopplad runt till olika avdelningar. Söker man 

IT support via sociala medier kan man inte ha så höga förväntningar, hur lång 

tid det tar är beroende på företaget man kontaktar. Det kan ta en dag eller fem 

minuter. 

 
Respondent D 

Respondent D tror att det hade kunnat gå snabbare om hon använde sig av 

sociala medier i vissa fall då det kan vara långa telefonköer när hon ringer. 
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Hon ser det också som en fördel att med sociala medier kan man dygnet runt 

skicka ett meddelande till supporten och sedan få ett svar nästa dag. 

 
Respondent E 

Respondent E förväntar sig aldrig ett snabbt svar när hon använder telefon.  

”Det är ofta svårt för mig att ringar då jag är ute på butiksgolvet och 

hanterar kunder och när jag väl kommer fram till IT support så blir det alltid 

att man pratar om annat då jag är i kontakt med dem så ofta. Hade jag 

skickat iväg ett snabbt meddelande hade jag sparat så mycket tid”. 

 

 

Skulle du kunna tänka dig att använda social IT support om det visade 

sig vara mer tidseffektivt varför/varför inte? 

Respondent A 

Respondent skulle absolut kunna tänka sig använda social IT support då hon 

starkt ogillar telefonköer och det är inte alltid så att man känner för att tala 

med någon. 

 

Respondent B 

Respondent B hade absolut kunnat tänka sig att byta till sociala medier när 

han söker IT support så länge problemet inte är att hans internet slutat 

fungera. 

 

Respondent C 

Respondent C är öppen för nya sätt och då hon mer eller mindre är online på 

sociala medier dygnet runt är det något hon ska börja använda oftare. 

 

Respondent D 

Respondent D känner sig trygg med att använda telefon då det är något hon 

alltid har gjort men berättar att hon kan tänka sig att testa sociala medier 

nästa gång hon har ett problem. 

 

Respondent E 

Respondent E tror att det skulle underlätta i hennes jobb och spara henne 

mycket tid. 

 

Anser du att det är oprofessionellt av företag att använda sig av sociala 

medier vid support varför/varför inte? 

Respondent A 

Respondent A anser att det snarare är tvärt om, om företag är aktiva på 

sociala medier visar det att de bryr sig om sina kunder och är i tiden. 

 
Respondent B 

Respondent B anser att det är bra att företagen följer de moderna trenderna.  
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Respondent C 

Respondent C anser att det är bra och det är ett bra sätt för företag att synas 

dock kan det vara oprofessionellt om företag delar med sig av saker som inte 

tillhör deras område och vad de gör, eller om de på något sätt inte uppför sig 

på sociala medier. 

 
Respondent D 

Respondent D anser inte att det är oprofessionellt, hon tycker att det är bra då 

det är många unga som använder sociala medier av många olika anledningar 

och om de känner sig bekvämare att söka IT support via sociala medier så är 

det något som företaget borde ha. 
 

Respondent E 

Respondent E anser att det är bra för både kunder och företag. 

 

 

5.2 Analys 

Här presenteras de analyser som har genomförts på de kvalitativa samt 

kvantitativa undersökningarna. Analysen är uppdelad i enkätundersökning 

samt intervjuer för att skapa en helhetsbild över vad de båda gav för resultat 

samt för att jämföra och diskutera de båda i diskussionskapitlet. 

 

5.2.1 Enkätundersökning 

Resultatet från enkätundersökningen visar klart att användningen av sociala 

medier är mycket högt i alla åldrar och kön. Dock är användningen av social 

IT support inte lika hög med nästan tre fjärdedelar av respondenterna som 

aldrig sökt IT support via Sociala medier. 

Detta kan användas som faktorer i TAM modellen som presenteras i 

teorikapitlet (se kapitel 3.2) där Davis (1989) beskriver att den upplevda 

användbarheten påverkar användarens verkliga användning av systemet. I 

detta fall är den upplevda användningen av sociala medier hög men av social 

IT support låg. Majoriteten skulle prova att använda sociala medier vilket 

visar på att beteendeavsikten av användning är hög men okänd hur den 

kommer att se ut efter att användarna provat social IT support.  

 

Enkätundersökningen visa även att kvinnor i alla åldrar har lägre 

förväntningar på hur lång tid ett företag tar på sig innan de hör av sig när de 

söker IT support. 52 % av männen förväntar sig ett svar inom en timme 

medan endast 25 % av kvinnorna har samma förväntning. Ingen av männen 

förväntar sig att det ska ta längre tid än en arbetsdag (se figur 5.2.1). Denna 
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analys har genomförts på alla respondenter. En variansanalys genomfördes 

för att säkerhetsställa om detta mönster som hittats var korrekt (se tabell 

5.12).  

 

 

 

Figur 5.11: Tidsförväntning vid kontakt med IT support (alla åldrar) 

 

Variansanalysen visar på att män har högre förväntningar på ett företag än 

vad kvinnor har. I tabell 5.14 presenteras variablerna som har använts i 

analysen samt de värden de tilldelats. Variansanalysen visar att kvinnor har 

ett högre värde vilket betyder att de har lägre förväntningar på hur lång tid 

det kommer att ta för ett företag att återkomma till dem. 

  
Grupper Antal Summa Medelvärde Varians Standard-

avvikelse 

Kvinnor 57 136 2,385964912 1,24122807 1,114104156 

Män 44 77 1,75 0.889534884 0,94315157 

Tabell 5.12: Variansanalys – tidsförväntan mellan kvinnor och män 

 

Variabel Värde 

Upp till 1 timme 1 

1-5 timmar 2 

En arbetsdag 3 
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2-3 arbetsdagar 4 

Vet ej 5 

Tabell 5.13: variansanalysvariabler och värden 

 

Den största åldersguppen av de respondenter som valde att delta i 

undersökningen var åldern 20-25. Denna grupp har delats upp och analyserats 

i vardera kön (se tabell 5.14). 

 

 

Värde Antal Procent 

Man 17 17 

Kvinna 24 23 

 

Tabell 5.14: Enkätens största åldersgrupp 

 

Männen och kvinnorna i denna åldersgrupp har mycket liknande svar med 

några små skillnader. Av männen använder 88% sociala medier dagligen 

samt 88% kontaktar sociala medier sällan eller aldrig. Kvinnorna har svarat 

att 100% använder sociala medier dagligen samt 100 % kontaktar IT support 

sällan eller aldrig.  

Findahl (2014) beskriver i sin undersökning att denna åldersgrupp är den 

mest aktiva på sociala medier. 

 

De kvinnor i åldern 45-50 som deltagit i undersökningen använder sociala 

medier dagligen och använder alla telefon när de kontaktar IT support. 

 

Av samtliga åldrar anser 59% av männen att det är bra att företag ansluter sig 

till sociala medier och tycker att fler företag borde göra det medan 51 % av 

kvinnorna anser det samma. 

 

26 % av de kvinnliga respondenterna har använt sociala medier för IT 

support och 32 % av männen. 

 

 

5.2.2 Intervjuer 

Här presenteras den analys som har genomförts på den kvalitativa 

undersökningen. 

 
5.2.2.1 Bakgrund 

Samtliga respondenter är i olika åldrar och kommer från olika yrken och 

bakgrund. De har alla gemensamt att de använder sig av sociala medier men i 

olika grad. 
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5.2.2.2 IT support 

Alla respondenter har någon gång varit i kontakt med IT support och de har 

alla gemensamt att de främst kontaktar IT support via telefon eller e-post. 

Intervjuerna visar även att yrke kan spela stor roll i hur ofta man är i kontakt 

med IT support. De respondenter som hade ett yrke där det ingick i 

arbetsbeskrivningen att kontakta IT support gjorde det betydligt oftare än 

resterande respondenter. 

 
5.2.2.3 Social IT support 

Intervjuerna visar att samtliga respondenter är öppna för att använda sociala 

medier då de ska söka IT support och samtliga anser att det är bra att företag 

använder sociala medier då de visar att de är i tiden och vill ha en snabb och 

enkel kommunikation med sina kunder. 

 

Samtliga respondenter har varit i kontakt med ett företag via sociala medier 

dock har endast två sökt IT support via sociala medier. De skulle alla prova 

på att söka IT support på sociala medier om det visade sig vara mer 

tidseffektivt än att ringa eller e-posta ett företag. Dock skulle majoriteten 

föredra att använda traditionell IT support via telefon om de problem de stött 

på är något de anser vara mycket komplicerat.  

 

Teorierna som presenterats i teorikapitlet (se kapitel 3) syftar till att förutse 

hur användandet av ett nytt system kommer att se ut. Med det resultat som 

framkommit från intervjuerna kan modellerna som presenterats (se kapitel 

3.2) användas. 

 

TAM modellen beskriver den upplevda användbarheten samt om systemet 

upplevs som lätt att använda detta resulterar i användarens beteende avsikt av 

användning som sedan resulterar i hur användningen kommer att se ut. 

 

Respondent A upplever att social IT support är användbart vid mindre 

problem och sociala medier upplevs som lätt att använda då telefonköer är 

långa och du behöver ett snabbt svar. Respondent A är öppen för att använda 

social IT support och har gjort det förut. Dessa tre faktorer skapar en bild av 

hur respondent A kommer att använda Social IT support, viket kommer att 

vara då det uppkommit ett mindre problem och det är långa telefonköer. 
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6 Diskussion  
Nedan presenteras en diskussion kring de resultat som presenteras i uppsatsen 

samt en reflektion av de datainsamlingsmetoder som har använts och hur 

egna erfarenheter har påverkat undersökningen. 

I detta kapitel knyts även teorin ihop med de resultat som undersökningen 

genererat. 
 

 6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen överraskade mig, det var 

endast några få som använt sig av social IT support dock var det nästan alla 

som kunde tänka sig att göra det. Min uppfattning av social IT support var att 

det var någonting som aktivt används, speciellt av den yngre generationen. 

Analysen visar även på att svaren inte skiljer sig allt för mycket mellan män 

och kvinnor förutom när det kommer till tidsförväntningar. Bears (2012) 

beskriver i sin undersökning att 32% förväntar sig svar från ett företag inom 

30 minuter och 42% inom 60 minuter när de söker IT support via sociala 

medier. Undersökningen som jag har genomfört har resulterat i ett 

annorlunda resultat där 35% förväntar sig att vänta upp till en timme, 27 % 

förväntar sig ett svar mellan 1-5 timmar och 28% en arbetsdag. Detta är 

intressant då Bears undersökning gjordes 2012 vilket betyder att användare 

har fått lägre förväntan på företag med tiden.  

 

Teorin som presentrats i teorikapitlet visar på att man kan förutse hur en 

användare kommer att använda ett visst medie, i detta fall sociala medier vid 

kontakt med IT support. Analysen som genomförts av intervjuresultatet och 

TAM modellen som presenterats i teorikapitlet (se kapitel 3) visar att det kan 

vara lätt att förutse hur en användare kommer att använda ett system, dock 

tror jag att det finns många faktorer som kan spela in.  

Vid analys av enkätundersökningens resultat och TAM modellen är det svårt 

att förutse hur användandet kommer att se ut efter att användaren provat 

social IT första gången då den upplevda användbarheten och 

beteendeavsikten kan ändras efter första användningen.  

Jag tror att individer anpassar sig till en produkt i olika steg, det finns alltid 

människor som testar det nyaste och hela tiden ligger långt fram i tiden 

medan det finns andra som väljer att backa för att sedan testa när produkten 

eller systemet är väl använt och bevisat användbart.  

Jag tror att social IT support kommer att växa och om några år kommer de 

flesta av våra problem i vardagen gå att lösa via sociala medier. 
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6.2 Metodreflektion 

De metoder som använts i undersökningen hade kunnat utformas på många 

olika sätt. Den kvalitativa undersökningen hade kunnat genomföras först för 

att få en djupare inblick i hur respondenterna tänker och anser kring ämnet 

för att sedan utforma den kvantitativa undersökningen som ett stöd till de 

reslutat som framkommit i den kvalitativa undersökningen.  

Metoderna som använts för att analysera data hade även kunnat bytas ut mot 

andra metoder. Det hade varit intressant att se om resultatet hade förändrats 

om dessa metoder hade använts. Jag anser att de metoder som använts 

fungerat utmärkt och valet av analys gav undersökningen ett intressant 

reslutat. 

Användning av både enkät och intervjuer gav både en bred och djup inblick i 

hur de respondenter som valde att delta tycker och tänker.  

Valet av att använda en strukturerad kvantitativ enkät ansåg jag var lämpligt 

då den skulle undersöka ett så pass stort antal individer och jag tror att om jag 

valt en ostrukturerad och friare typ av enkät hade inte resultatet blivit så 

precist och deltagandet hade inte varit lika högt.  

Det hade varit intressant att se om resultatet förändrats om spridningen av 

enkätunderökningen hade gjorts på andra ställen än Facebook, Twitter och 

via email. Då det är vid dessa medium undersökningen genomförts är det 

slutliga resultatet baserad på användare av dessa plattformer. 

Spridningen av både kön och ålder var något överraskade mig, även då den 

största gruppen av respondenter var mellan 20-25 år vilket var förväntat så 

var 59 % av respondenterna utanför denna grupp. 

Att använda en semistrukturerad kvalitativ intervju ger respondenterna rum 

för fördjupning och förklaring på de frågor respondenten tog del av. Jag anser 

att detta tillvägagångssätt var lämpligt då en ostrukturerad intervju ger rum 

för onödig data och risk för att förlora den fokus på ämnet man behandlar.  

 

De teorier som presenteras i denna uppsats validitet kan diskuteras då både 

TRA och TAM utvecklades på 1980 talet. Dock anser jag att de båda 

fortfarande är relevanta och på ett aktivt sätt kan mäta användares avsiktliga 

beteende när de kommer till ny teknik.   

 

6.3  Egna Erfarenheter 

Vid utformning av denna undersökning spelade mina egna erfarenheter in 

och bildade en grund för ämnet. Vid utformning av de frågor som enkäten 

samt intervjuerna behandlade togs inte egna erfarenheter in. Då jag hade 

tidigare antaganden kring ämnet bevisade undersökningen att mina tidigare 

antaganden var felaktiga.  
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Jag tror att egna aspekter och tankar kring ämnet kan vara bra, dock är det 

viktigt att behålla en neutral tankegång vid utformning och genomförande av 

undersökningar och analyser. 
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7 Avslutning 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som har framkommit från analysen av 

resultatet samt diskussion i förhållande till de frågeställningar som har 

presenterats i denna uppsats. 

 

7.1 Slutsats 

Resultatet av undersökningen var något förvånande då jag hade uppfattningen 

av att flera personer använder sig av social IT support. Dock var majoriteten 

öppna för att prova då problemet de stött på inte var för komplicerat.  

 

Hur ser användare på att interagera via sociala medier kontakta 

traditionell IT support? 

Resultatet av både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen 

visade på att majoriteten av respondenterna då de inte tidigare använt social 

IT support är öppna för att prova så länge den traditionella IT supporten via 

telefon finns kvar. Då respondenterna frågades hur de ser på att fler företag 

ansluter sig till sociala medier svarade både majoriteten av intervju 

respondenterna och enkät respondenterna att anser att det är bra att företag 

ansluter sig till sociala medier och att det visar på att företag följer sina 

kunder och är i tiden. 

 

När föredrar användaren att använda sociala medier kontra traditionell 

IT support? 

Respondenterna i enkätundersökningen har delade meningar i denna fråga, 

dock anser de flesta att vid vilket tillfälle de skulle använda social IT support 

beror på de problem de har. Detta resulterade i att en djupare inblick i detta 

skapades i intervjuerna där respondenterna svara att om problemet är större 

och individen behöver specifik guidning då föredrar de att använda 

traditionell IT support och när individen har ett mindre – inte så brådskande 

problem då skulle de välja social IT support. 

 

Förväntar sig användaren att Social IT support ska vara mer 

tidseffektiv? 

Majoriteten av respondenterna i enkäten förväntar sig snabbare kontakt från 

företaget då de kontaktat dem via sociala medier. Samtliga intervju 

respondenterna ansåg att om det visade sig att sociala medier skulle vara mer 

tidseffektivt så skulle de använda det mer. Analysen av enkäten visar även på 

att män förväntar sig snabbare kontakt med företag an kvinnor. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning kan syfta till att undersöka hur företag hanterar och arbetar 

med social IT support samt hur det har påverkat deras supportprocesser och 

resultat. Undersöka om social IT support är kostnadseffektiv och vad som 

krävs av ett företag för att hålla igång en social profil. 

En annan undersökning kan syfta till hur företag kan få flera användare att 

använda social IT support då de behöver komma i kontakt med ett företag. 

Det skulle även vara intressant att repetera denna undersökning om några år 

för att se hur mycket som har förändrats. Då den tidigare forskningen visar att 

användarna år 2012 har högre förväntningar på företag att återkomma till 

dem snabbare är vad resultatet frän min undersökning visar.  
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Bilagor 

i. Enkätundersökning 

 

Detta är en undersökning av användarens syn på att söka IT support via 

sociala medier så som Twitter och Facebook. Resultatet av denna 

undersökning kommer att presenteras i min kandidatuppsats i 

informationslogistik på Linnéuniversitetet. Enkätundersökningen kommer att 

vara öppen till och med den 18 Mars. 

Tack alla som väljer att delta, det uppskattas verkligen. 

 

Definition av IT Support  

Du som kund kontaktar ett företag för att få hjälp eller råd med teknisk/IT-

relaterade problem. 

 

1. Ålder? 

o 0-16 

o 16-20 

o 20-25 

o 25-30 

o 30-45 

o 45-50 

o 50+ 

2. Kön? 

o Kvinna 

o Man 

o Väljer ej att svara 

 

3. Hur ofta använder du sociala medier så som Twitter och Facebook? 

o Aldrig 

o Någon gång i månaden 

o 1-2 gånger i veckan 

o 3-4 gånger i veckan 

o Dagligen 

 

4. Hur ofta är du i kontakt med någon form av IT support? 

o Aldrig 

o Sällan  

o Någon gång i månaden 

o Någon gång i veckan 

o Dagligen 

 

5. Om du måste kontakta IT support på vilket av följande sätt skulle du 

göra detta på? 
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o Telefon 

o Email 

o Twitter 

o Facebook 

o Person till person kontakt 

o Annat 

 

6. Hur lång tid förväntar du dig att det ska ta för ett företag att kontakta 

dig när du söker IT support? 

o Upp till en timme 

o 1-5 timmar 

o En arbetsdag 

o 2-3 arbetsdagar 

o Mer än 3 arbetsdagar 

o Vet ej 

 

7. Hur ser du på att allt fler företag väljer att ansluta sig till sociala 

medier för att kontakta och kommunicera med sina kunder? 

o Dåligt, företag borde inte göra det 

o Varken bra eller dåligt 

o Bra, fler företaga borde göra det 

o Vet ej 

 

8. Var snäll och utveckla ditt svar på föregående fråga 

o Fritext 

 

9. Skulle du söka IT support via sociala medier så som Facebook och 

Twitter? 

o Nej 

o Det beror på problemet jag har  

o Ja 

 

10. Har du någon gång sökt IT support via sociala medier? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

11. Vilket av följande påstående stämmer bäst in på din upplevelse? 

o Lätt 

o Snabbt 

o Bra respons från företaget 

o Hjälpsamt 

o Bättre ’n telefon och email 
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o Under förväntan 

o Dålig kommunikation 

o Dålig respons från företaget 

o Föredrar telefon och email 

o Har aldrig varit i kontakt med IT support 

o Övrigt 

 

12. Övriga kommentarer 

o Fritext 

 

 

ii. Intervju 

 

Detta är en undersökning av användarens syn på att söka IT support via 

sociala medier så som Twitter och Facebook. Resultatet av denna 

undersökning kommer att presenteras i min kandidatuppsats i 

informationslogistik på Linnéuniversitetet. Intervjun ä anonym och namn 

kommer inte att nämnas i uppsatsen. Tack alla som väljer att delta, det 

uppskattas verkligen. 

 

Definition av IT Support  

Du som kund kontaktar ett företag för att få hjälp eller råd med teknisk/IT-

relaterade problem. 

 

 

Bakgrund: 
1. Ålder 

2. Kön? 

 

3. Yrke? 

 

4. Hur ofta och hur aktivt använder du sociala medier? 

 

It support 

5. Hur ofta är du i kontakt med IT support? 

 

6. Via vilket medium kontaktar du oftast IT support? 

 

Social IT support: 

7. har du någon gång kontaktat ett företag via sociala medier (allmän fråga)? 

 

8. vad tror du är den främsta fördelen/nackdelen med att använda social IT 

support för företag? 
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9. berätta hur ser du på att fler företag ansluter sig till sociala mediet? 

 

10. Vid vilket tillfälle skulle du hellre använda traditionell IT support istället 

för social, vilket typ av problem? 

 

11.Är du rädd att dina personliga problem ska bli offentliga på sociala medier 

varför/varför inte? 

 

12.förväntar du dig snabbare svar om vid användning av telefon eller sociala 

medier varför/varför inte? 

 

13. Skulle du kunna tänka dig att använda social IT support om det visade sig 

vara mer tidseffektivt varför/varför inte? 

 

14. anser du att det är oprofessionellt av företag att använda sig av sociala 

medier vid support varför/varför inte? 

 
 


