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Sammanfattning 
Titel: Användning av social media bland små och medelstora företag – 

En studie av café- och konditoribranschen 
 
Författare:   Lara Domi och Carolina Wireskog 
 
Handledare:   Timurs Umans 
 
Nivå:  Kandidatuppsats, Marknadsföring (15 hp), VT 2011 
 
Nyckelord: Social media, små och medelstora företag 
 
Problemformulering: Hur använder sig små och medelstora företag av sociala medier? 
 
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur små och 

medelstora företag i Sverige använder sig av sociala medier och 
vilka faktorer som påverkar deras roll i de sociala medierna. Vi 
avser även att finna sätt på hur företagen kan bli effektivare i sitt 
arbete med de sociala medierna. 

 
Metod: En kvantitativ studie med en deduktiv ansats där undersökningen 

genomfördes på Internet och vände sig till företag verksamma 
inom café- och konditoribranschen.  

 
Teori: Den teoretiska referensramen inleds med teorier om 

relationsmarknadsföring följt med avsnitt om kommunikation och 
gratis marknadsföring. Vidare behandlas social media och hur 
företag använder sig av social media. Kapitlet avslutas med en 
presentation av vår modell. 

 
Resultat: I detta kapitel återges de resultat som framkommit ur den 

undersökning som genomförts. Strukturen utgår från modellen 
som presenterades i föregående kapitel. 

 
Slutsats: Studien visar att små och medelstora företag i café- och 

konditoribranschen använder social media som ett 
marknadsföringsverktyg i första hand.  



Abstract 
Title: Using of social media in small and medium enterprises – a study 

of the cafe and bakery industry 
 
Authors:  Lara Domi and Carolina Wireskog 
 
Advisor:  Timurs Umans 
 
Level:  Bachelor thesis in Marketing, (15 Swedish credits), Spring 2011 
 
Keywords: Social Media, Small and Medium Enterprises 
 
Question: How do small and medium enterprises use social media? 
 
Purpose: The purpose of the dissertation is to describe how small and 

medium enterprises in Sweden use social media and which factors 
influence their role in social media. We also intend to find ways on 
how companies can be more effective in their work with social 
media. 

 
Method: A quantitative study with at deductive approach in which the 

survey was conducted over the Internet, turning to companies 
active in the cafe and bakery industry. 

 
Theoretical framework: The theoretical framework begins with theories of relationship 

marketing followed by sections on comunication, free promotion, 
social media and how companies use social media. The chapter 
ends with our model.  

 
Results: This chapter deals with the results obtained from the performed 

study. The structure is based on the model presented in previous 
chapter. 

 
Conclusion: The study shows that small and medium enterprises in the cafe and 

bakery industry are mainly using social media as a marketing tool. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet presenterar vi vår problemställning samt beskriver bakgrunden och skapar 
en diskussion kring problemet. Vi förklarar även syftet med vår uppsats, avgränsningar som 
vi gör och definierar centrala begrepp. 

1.1 Bakgrund 
 

” The internet and mobile technologies are changing our lives as completely as the invention 
of writing, printing, the telephone and radio/TV have done in the past.” 

(Clive Shepherd, Using social media). 
 

Det är i dessa medier, Internet, som fokuset i framtiden kommer ligga, enligt en studie av 
Forrester Jennings. Uppmärksamheten skiftar från traditionella marknadsföringskanaler till 
online-kanaler då 52 procent av oss européer spenderar regelbunden tid online när vi är i 
hemmet. Cirka 36 procent av de europeiska internetanvändarna ser mindre på TV, 28 procent 
har minskat sitt läsande av tidningar och 17 procent har även minskat att lyssna på radio sedan 
de gick online (Palmer & Koenig-Lewis, 2009).  
 
Internet har öppnat många nya vägar när det kommer till marknadsföring och fördelen med 
det är att företag kan nå en mycket större marknad genom den nya teknologin (Lundén & 
Svensson, 2008). Företags möjlighet att kommunicera direkt med hundra- eller tusentals 
konsumenter har ökat tack vare Internet. En annan fördel med Internet anses vara den låga 
kostnaden (Palmer & Koenig-Lewis, 2009). Att företag kan nå ut till en stor massa med sitt 
budskap till en låg kostnad anses vara den stora faktorn till att den digitala revolutionen har 
förändrat mycket inom marknadsföring. Denna nollkostnad gynnar framförallt små företag 
och ideella organisationer som inte har en stor marknadsföringsbudget att arbeta med (Ström, 
2010).  
 
Ines Uusmann, kommunikationsminister i Sverige mellan 1994-1998, ska ha fått mycket 
uppmärksamhet för att 1996 ha sagt att ”Internet är bara en fluga”. Dock är detta en rubrik satt 
av Svenska Dagbladet och hennes uttalande skall ha lytt så här: 
 

"Jag vågar inte ha någon alldeles bestämd uppfattning, men jag tror inte att folk i längden 
kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet. Det kanske är 
så att det är något som vuxit upp nu. Alla pratar om internet, men kanske är det övergående 

och sedan blir inriktningen mer specificerad". 
(DN.se, 2009) 

 
Vi kan i dagens läge med säkerhet säga att Internet inte är en fluga, då det i nuläget i Sverige 
finns cirka 8 397 900 internetanvändare (Internetworldstats.com, 2010). Dock var det inte lika 
självklart att Internet skulle bli så stort, då det i undersökningen ”Svenskar och Internet 2003” 
framkom att svenskar endast betraktar Internet som ett komplement och att de viktigaste 
informationskällorna var TV och dagstidningar. Internetanvändarna ökade med åren och i 
rapporten från 2007 framkom det att skillnaden mellan män och kvinnor hade minskat och 
2008 var internetanvändning även vanligt bland förskolebarn (Findahl, 2010). Enligt 
mätningar från SOM-institutet vid Göteborgs universitet använder 65 procent av svenskarna 
Internet minst en gång i veckan (Carlsson, 2009). I 2010 års rapport ”Svenskar och Internet” 
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framkom det att i välutvecklade industriländer, använder nästan alla unga Internet. När det 
gäller äldre och pensionärers internetanvändning ligger Sverige i topp med de övriga nordiska 
länderna och USA. Undersökningen visar även att 84 procent av svenskar över 16 år är 
internetanvändare och att 81 procent av internetanvändarna i Sverige använder Internet 
dagligen och den här utvecklingen gäller även förskolebarnen (Findahl, 2010). 
 
”Svenskar och Internet 2010” visar att svenskar är aktiva på Internet och gärna delar med sig 
av sina åsikter och sitt privatliv. Varje vecka lägger en halv miljon svenskar upp bilder på 
Internet och 1,5 miljoner svenskar uppdaterar regelbundet sin status och kommenterar vad 
andra har skrivit. I rapporten framkommer det även att hälften av alla svenskar är med i 
sociala nätverk (Findahl, 2010). För att förstå de sociala mediernas kraft måste man förstå att 
det tog 38 år för radio, 13 år för TV, 4 år för Internet och 3 år för iPod att nå ut till 50 miljoner 
användare. För Facebook tog det 9 månader att nå ut till 100 miljoner användare och på 
samma tid har Apple haft 1 miljard nedladdade apps (Socialnomics.net, 2009). Sociala medier 
har även lyckats med det som ingen annan aktivitet på Internet har gjort, att slå ut pornografi 
som den populäraste aktiviteten online (Qualman, 2009). 
 
Genom sociala mediers ökade popularitet används Internet mer som en plattform för att 
diskutera och dela information, istället för endast ett verktyg för att söka och läsa information 
(Jones, 2010). Shepherd (2010) menar att det inte finns några tvivel om att sociala medier 
påverkar oss, både våra personliga och företags liv. Procter & Gambler och General Electric 
är bara ett par av alla de företag som har anammat sociala medier. Sociala medier ger dem 
chans att kommunicera med sina kunder, men det ger också kunderna möjlighet att prata med 
varandra (Shepherd, 2010). Word-of-mouth går numera att sätta i ett större perspektiv, då 
sociala mediers kraft gör att kommunikationen som sker online mer bör kallas för world-of-
mouth (Qualman, 2009). Genom att skriva ner sina tankar på Internet kan en person nå ut till 
hundratals eller ännu fler personer. Dock kan inte företaget kontrollera det flödet av 
information och kommentarer på Internet och kan då vara extremt skadligt för företaget 
(Shepherd, 2010). När det kommer till utvecklingen för de sociala medierna är det framförallt 
privatpersonerna som har drivit den framåt, men på senare år har företag insett vikten av att 
finnas där kunder just nu finns, det vill säga online, och blivit allt mer aktiva (Carlsson, 2009). 
Sociala medier har gjort, att små företag och entreprenörer snabbt och enkelt kan 
marknadsföra sig, informera och kommunicera med sina konsumenter i en snabbt föränderlig 
kommunikationsmiljö (Jones, 2010).  
 
Frågan som företagen bör ställa till sig själva innan de börjar använda sig av sociala medier 
är: Vem använder sig av det här mediet och kommer de öka värdet för vårt varumärke eller 
kommer de skada det? (Tumbridge, 2010). 

1.2 Problemdiskussion 
Tumbridge (2010) vill att företag ska ställa sig frågan: vem använder sig av det här mediet?. 
Solin (2010) menar att kunder och blivande kunder finns i de sociala medierna och därför är 
det viktigt att även företag finns där. Dock är det viktigt att ett företag har ett tydligt syfte med 
varför det skapar sig en sida i ett socialt media, annars är det lätt att den inte tillför något för 
företaget (Solin, 2010). PR-konsulten och ägaren till bloggen Socialamedier.com, Hans 
Kullin, menar att det är viktigt för företag att tänka igenom i vilka sociala medier de vill vara 
aktiva och vad de vill uppnå med sin närvaro där (Socialamedier.com, 2010).  
 
Det är lätt för mindre företag att bli inspirerade av större företags arbete i de sociala medierna, 

http://www.socialnomics.net/2009/08/11/statistics-show-social-media-is-bigger-than-you-think/)(Socialnomics.net�
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men de bör tänka på att det tar mycket tid för att hantera, uppdatera samt att kommunicera och 
hålla igång en dialog med kunderna (Solin, 2010). Direktören för digitala tjänster på Euro 
RSCG, Tuomas Manninen, menar att det är viktigt att företaget svarar på kunders 
kommentarer (Hbl.fi, 2010). För att vara aktiv och aktuell i de sociala medierna, kan det vara 
bra att tilldela någon på företaget uppgiften att vara ansvarig för arbetet i det nya mediet 
(Solin, 2010). En stor del i det som avgör om ett företag lyckas i sociala medier är graden av 
engagemang och mindre företag har oftare lättare för att lyckas i de sociala medierna eftersom 
de har ett annat engagemang och driv än större företag (Carlsson, 2009).  
 
Ett företag kan använda sociala medier för olika syften. De kan fungera som både en 
marknadsförings- och kommunikationskanal (Carlsson, 2010). Solin (2010) anser dock att 
företag inte borde använda sig av sociala medier som ett marknadsföringsverktyg i första 
hand. Istället borde huvudfokusen ligga på att skapa dialog med kunderna (Solin, 2010). ”Det 
är dialogen, lyssnandet och inställningen att vilja hjälpa till som är avgörande för vilket 
förtroende du skapar.” (Ronge, 2009, s. 20). Eftersom det skapas en annorlunda relation 
mellan företaget och kunden i sociala medier än vid traditionella medier, borde företag 
undvika att i första hand marknadsföra produkter och tjänster via sociala medier. Företag 
borde i första hand istället satsa på att skapa förtroende, öppna upp för dialog och bygga 
relationer med sina kunder (Carlsson, 2009). PR-konsulten, medietränaren och författaren, 
Paul Ronge, menar att företags försök till att sälja och marknadsföra sina produkter för 
mycket i de sociala nätverken kan liknas vid en säljare som kommer oinbjuden in hem till 
kunder (Ronge, 2009). Kommunikationsdirektören på F-Secure, Hetta Huittinen, anser att 
företag inte får marknadsföra sig för mycket i de sociala medierna utan att det måste finnas en 
balans. Det företag kommunicerar ut i sociala medier till kunder borde vara runt 20 procent 
marknadsföring och 80 procent icke-marknadsföringsrelaterad som till exempel tävlingar och 
annan information (Hbl.fi, 2010).  
 
Marknadsföringen hos små företag påverkas och begränsas till följd av deras budget 
(Gabrielli & Balboni, 2010). En stor fördel med sociala medier är att det är gratis, vilket 
framförallt är en fördel för små och medelstora företag då de inte har lika stor budget som 
större företag (Carlsson, 2009; Ström, 2010). Bresciani och Eppler (2010) menar att 
entreprenörer bör rikta in sig på marknadsföringsverktyg som är av låg kostnad som 
framförallt social media.  Carlsson (2009) anser att i och med att det är kostnadsfritt att 
använda sig av sociala medier, har små företag chans att satsa lika mycket på marknadsföring 
som företag med större budget, vilket de inte har i traditionella medier. Solin (2010) menar att 
eftersom det inte kostar något att använda sig av social media, förutom tid, kan det vara bra 
för företaget att satsa mer tid på kommunikationen i social media och minska på traditionella 
media (Solin, 2010). 

1.3 Problemformulering 
Hur använder sig små och medelstora företag av sociala medier? 

1.4 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur små och medelstora företag i Sverige 
använder sig av sociala medier och vilka faktorer som påverkar deras roll i de sociala 
medierna. Vi avser även att finna sätt på hur företagen kan bli effektivare i sitt arbete med de 
sociala medierna. 
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1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till små och medelstora företag och att endast se till en 
bransch, vilken är café- och konditoribranschen. Detta eftersom denna bransch till största del 
består av små företag drivna av entreprenörer. Denna bransch har överlevt i Sverige till 
skillnad från andra branscher, till exempel går man inte lägre till den lokala slaktaren för att 
köpa kött men man går fortfarande till konditorier för att köpa sitt bröd. Samtliga företag som 
vi kommer att intervjua och presentera är svenska företag och de är belägna i Sverige. Vi 
kommer endast att studera deras arbete med relationsmarknadsföring, marknadsföring och 
kommunikation i de sociala medierna. Vi kommer därmed inte att undersöka hur de arbetar 
med att bygga upp och stärka sitt varumärke i de sociala medierna. 

1.6 Centrala begrepp 
Sociala medier: Vi har valt att i vår uppsats använda oss av Jones och Iredales (2009) 
definition. ”Web 2.0 is an additional distribution channel for the sharing and exchange of 
information about business and entrepreneurship.(…) Web 2.0 includes social networks, 
media sharing and other interactive online tools. Some sites cater for people with similar 
interests who communicate, share and discuss ideas, beliefs, interests and thoughts.” (Jones 
& Iredale, 2009, s. 67-68). 
 
Små och medelstora företag: Vi har valt att använda oss av EU:s definition. ”Ett medelstort 
företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars 
årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 
miljoner euro per år. Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 
personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per 
år.” (Europa.eu, 2007).  
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1.7 Dispositionsmodell 
För att hjälpa läsaren att få en överblick av kandidatuppsatsen presenterar vi nedan en 
dispositionsmodell. 
 
 
     
 
 
 
 

Kapitel 1 
Inledning 

I kapitlet presenteras en bakgrund och 
problemdiskussion som mynnar ut i 

uppsatsens problemformulering, syfte, 
avgränsningar och centrala begrepp. 

Kapitel 2 
Teoretisk metod 

I teoretiska metoden presenteras 
forskningsfilosofier, angreppssätt och de 

val av teori och metod som ligger till 
grund för teorikapitlet. 

Kapitel 3 
Teori 

I teorikapitlet redogörs de teorier som 
anses vara relevanta för uppsatsens 

problemformulering och syfte. 

Kapitel 4 
Empirisk metod 

I det här kapitlet presenterars de val som 
gjorts vid insamlandet av empirin.  

Kapitel 5 
Resultat 

Kapitlet presenterar den insamlade data 
från den kvantitativa undersökningen 

som genomförts. 
 

Kapitel 6 
Analys 

Kapitlet analyserar den insamlade 
empirin utifrån teorin. 

 

Kapitel 7 
Slutsats 

Kapitlet presenterar de slutsatser vi 
kommit fram till och svarar på vår 

problemformulering och vårt syfte. Här 
presenteras även förslag på vidare studier.  
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2. Teoretisk metod 
I det här kapitlet presenterar vi hur vi har gått tillväga under arbetets gång. Kapitlet 
inkluderar forskningsfilosofi, angreppssätt, val av teori och val av metod.  

2.1 Forskningsfilosofi 
Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar att forskningsfilosofi innehåller viktiga 
antaganden om hur författaren ser på världen och att de antagandena kommer att stödja de 
strategier och metoder som författaren kommer att välja. Forskningsfilosofi kan ses på flera 
sätt och ett av dem är epistemologi som avgör vilken kunskap som är godtagbar i en studie. 
Positivism, realism och interpretivism är tre olika filosofier av epistemologi (Saunders et al., 
2009). Positivismen bygger på grundläggande antaganden om att det finns allmänna lagar i 
den sociala verkligheten (Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2009). Vid denna 
forskningsfilosofi, använder sig författaren av befintliga teorier och utformar en modell med 
teorin som grund och därefter testas det om modellen stämmer eller inte. Om modellen 
accepteras kan den generaliseras till en lag. Tyngdpunkten ligger på mätbara observationer 
(Saunders et al., 2009). Då data fås i form av siffror används en kvantitativ metod och 
eftersom teorin samlas in innan empirin används en deduktiv ansats vid positivism (Jacobsen, 
2002). Den andra filosofin är realism som grundar sig i att det vi uppfattar genom våra sinnen 
är verklighet och den liknar positivismen på det sätt att den förutsätter en vetenskaplig attityd 
till utvecklingen av kunskapen. Interpretivismen, den tredje filosofin, gör inte generella 
antaganden om den sociala verkligheten som de andra två filosofierna eftersom individer ses 
som olika. Detta leder till att resultaten som fås fram genom interpretivismen inte kan 
generaliseras i lika stor utsträckning som med de andra filosofierna. Ett interpretivistiskt 
perspektiv kan anses som lämpligt i fält som bland annat marknadsföring (Saunders et al., 
2009). 
 
Vi kommer att använda oss av forskningsfilosofin positivism därför att vi kommer använda 
oss av en kvantitativ ansats där fakta fås i form av siffror. Saunders et al. (2009) anser att 
positivismen gör det möjligt att generalisera resultatet (Saunders et al., 2009). Eftersom vår 
undersökning kommer att omfatta ett flertal företag, blir det då möjligt för oss att generalisera 
resultatet. Anledningen till att vi inte valde interpretivism är att resultatet inte är 
generaliserbart, vilket det är i vårt fall.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Vid arbetet av en akademisk uppsats kan två vägar väljas när det kommer till 
tillvägagångssättet, en deduktiv ansats eller en induktiv ansats (Jacobsen, 2002; Saunders et 
al., 2009; Thurén, 1991). Skillnaden mellan dessa två ansatser är att författaren börjar med 
empirin för att sedan samla in teori vid en induktiv ansats medan en deduktiv ansats utgår från 
teorin för att sedan gå vidare till empirin (Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2009). Kritiken 
som riktas mot den deduktiva ansatsen är att författaren inte är objektiv vid det empiriska 
insamlandet utan letar efter just den informationen som anses som relevant (Jacobsen, 2002). 
Vid en kombination av deduktion och kvantitativ metod, finns det risk för att författarens 
subjektivitet har påverkar valet av frågorna i enkäten samt hur de har formulerats. Författaren 
är dock objektiv vid insamlandet av enkäten, och kombinationen av deduktiv ansats och 
kvantitativ metod anses som bra (Saunders et al., 2009). 
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Den här uppsatsen kommer att utgå från en deduktiv ansats, vilket bygger på befintliga 
teorier. Inom sociala medier har det senaste året kommit ny och relevant litteratur i hur 
företag ska använda sig av det nya mediet. Med den här litteraturen kommer vi att bygga en 
modell som tillsammans med teorin kommer att ligga som grund för den empiriska 
insamlingen. Eftersom vi vill kunna mäta den insamlade datan, har vi valt en kvantitativ 
metod där fakta fås i form av siffror. Saunders et al. (2009) anser att deduktiv ansats och 
kvantitativ metod är en bra kombination. 

2.3 Val av teori 
Då syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur små och medelstora företag använder sig 
av de sociala medierna kommer vi att först ge en introduktion till relationsmarknadsföring, 
därför att en bra relation till kunden är det viktiga när det kommer till sociala medier. 
Eftersom vi inte endast vill undersöka företags arbete med relationsmarknadsföring utan även 
deras arbete med marknadsföring och kommunikation, kommer dessa två ämnen också att 
beröras i teorin. Därefter kommer vi att ge en introduktion till vad sociala medier är och 
vidare ge exempel på hur andra företag har arbetat med sociala medier. Till sist kommer vi att 
presentera den modell som används för att utforska den insamlade empirin. Modellen ger en 
beskrivning av hur vi anser att små och medelstora företag bör använda sig av social media. 

2.4 Val av metod 
Den här uppsatsen bygger på forskningsfilosofin positivism och en deduktiv ansats. Det 
betyder att vi kommer att samla in befintlig teori för att kunna presentera en modell. Därefter 
kommer vi att utföra undersökningen genom en kvantitativ ansats. Jacobsen (2002) anser att 
den kvantitativa metoden är lämpligast om undersökningen ska omfatta många enheter och 
bredd. Forskaren är tvungen att kategorisera innan data insamlas, vilket gör det nödvändigt 
med goda förkunskaper om ämnet som undersöks och att problemställningen i stor sett är 
färdig (Jacobsen, 2002). Vi anser att den kvantitativa metoden passar vår akademiska uppsats 
eftersom vi är ute efter en bredd och kommer att undersöka många företag. Eftersom vi har 
valt den deduktiva ansatsen för vår uppsats, har vi goda kunskaper inom ämnet innan vi 
bestämmer oss för vilka frågor som vi tycker är relevanta.  
 
Enligt Jacobsen (2002) utformas ett frågeformulär med givna svarsalternativ vid en 
kvantitativ metod och information fås i form av siffror. Det som denna typ av metod har fått 
kritik för är att den är för sluten. För att begränsa denna nackdel, kan forskaren kombinera de 
givna svarsalternativen med öppna frågor där respondenten kan svara på frågan med egna ord. 
En annan sak som den kvantitativa metoden har kritiserats för är att det finns en risk för att 
det blir en för stor distans mellan forskaren och respondenten vilket gör att förståelse inte blir 
möjligt. Men vid mindre distans finns det dock en risk för att forskaren blir påverkad av 
respondenten vilket leder till att forskaren inte kan presentera ett objektivt resultat (Jacobsen, 
2002). Vi är medvetna om denna kritik mot den kvantitativa metoden. Vi kommer att ha givna 
svarsalternativ i vår enkät, dock kommer vi att ta med svarsalternativet övrigt, i vissa frågor, 
där respondenterna kan skriva ett eget svar. Detta för att även få med deras åsikter om de 
känner att de vill tillägga något. För att minska risken för att ha för stor distans till 
respondenterna kommer vi att försöka ha god kontakt med dem via mejl.  
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3. Teori 
I det här kapitlet presenteras de teorier som kommer att ligga till grund för studien och i 
slutet av kapitlet kommer en modell att presenteras. 

3.1 Relationsmarknadsföring 
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 
centrum” (Gummesson, 2002, s.11). 
 
Service och goda relationer är grunden inom relationsmarknadsföring och ett långsiktigt 
samarbete mellan säljare och kund är viktigt eftersom de ser varandra som medparter och inte 
som motparter (Gummesson, 2002). Mervärde, förtroende och långvarighet är tre viktiga 
förutsättningar för att skapa en långsiktig och bra kundrelation (Holmström och Wikberg, 
2010). 
 
För företagen gäller det att attrahera och försöka behålla de kunder som redan finns. Om detta 
misslyckas kommer inte företaget att vara lönsamt i det långa loppet (Doyle & Stern, 2006). 
Kunden ska alltid vara i centrum då det är de som genererar intäkterna till företaget. 
Relationsmarknadsföringen måste genomsyra hela företaget för att den skall få den effekt som 
efterfrågas. Mindre företag har oftast som huvudmål att skapa lågvariga kundrelationer och att 
växa kommer i andra hand. I dessa fall ser man den nöjda kunden som ett mål (Gummesson, 
2002). Små företag kräver ofta en mer aktiv kundrelation och vid en bra relation kan kunderna 
känna en större gemenskap till ett litet lokalt café än till en stor kedja. Detta eftersom små 
företag ofta har en mer personlig relation till sina kunder än större företag (Holmström och 
Wikberg, 2010). Hur kundinriktat ett företag är handlar om hur företaget arbetar med att 
hantera klagomål, agera och regera samt hur tillgängliga de är för själva kunderna. Det är 
dessa faktorer som avgör om kunden är nöjd med företaget (Grönroos, 2008). En nöjd kund 
som stannat kvar är betydligt mer lönsam än de som hoppar mellan olika företag. Lojala 
kunder spenderar oftast mer på företaget, de berättar för andra om företaget och fungerar som 
reklam genom word-of-mouth och dessutom, kan företaget samla information om sina lojala 
kunder som gör det möjligt att kommunicera med dem mer regelbundet (Doyle & Stern, 
2006). 
 
Gummesson (2002) menar att det är fem till tio gånger dyrare för ett företag att söka upp nya 
kunder än det är att vårda de kundrelationer som redan finns. Enligt Doyle & Stern (2006) 
består dessa kostnader av utforskande av målgruppen, marknadsföring och förhandling av nya 
möjligheter. Holmström och Wikberg (2010) anser att företag har en anskaffningskostnad en 
gång för en ny kund, men om de inte lyckas behålla sina kunder blir de tvungna att ständigt 
söka efter nya och då lägga ner ännu mer pengar på dessa anskaffningskostnader. Därför blir 
det billigare i längden att underhålla de kundrelationer företaget redan har än att ständigt 
försöka attrahera nya kunder (Holmström & Wikberg, 2010). Doyle och Stern (2006) menar 
även att en viktig sak att tänka på är att en missnöjd kund kan bidra till att lönsamheten 
sjunker drastiskt då kunden berättar om sitt missnöje till i genomsnitt 14 andra personer. Detta 
betyder att företaget kanske inte bara tappar den missnöjda kunden utan också de i personens 
omgivning (Doyle & Stern, 2006). Kunden har blivit en begränsad resurs vilket även är 
anledningen till att företag bör satsa på att vårda de befintliga kunderna (Gummesson, 2002).  
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Dahlén (2002) menar att genom medieutvecklingen blir relationsmarknadsföringen allt 
viktigare. De nya medierna för företagen och kunderna närmare varandra, därav blir 
relationerna viktigare att utveckla. Starka relationer utmärker sig av att de är personliga och 
intima. Det betyder att både företaget och kunden måste lära känna varandra noga. Med 
relationsmarknadsföring kan kunden få personlig kommunikation (Dahlén, 2002).  

3.2 Kommunikation 
Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att kommunikation är processen där meddelande skickas 
från en sändare till en mottagare. För att kunna kommunicera behövs det en avsändare och en 
mottagare, en som skickar information och en som tar emot den. Det viktigaste för sändaren 
är att tänka på hur de på bästa sätt ska få fram sitt budskap till mottagaren, vilken kanal som 
skall användas. För att det inte ska bli fel i kommunikationsprocessen måste det vara tydligt 
vad sändaren vill ha sagt så att inte mottagaren feltolkar meddelandet (Jacobsen & Thorsvik, 
2002). Carlsson (2009) anser att företag till största del har använt sig av den traditionella 
enkelriktade kommunikationsmodellen, se figur 1, där företaget är sändaren som skickar ut ett 
budskap till konsumenterna som är mottagarna. Ett annat namn för den enkelriktade 
kommunikationen är pushmarknadsföring och den sker på sändarens, det vill säga företagets, 
villkor. Företaget hoppas att konsumenterna har mottagit och tolkat budskapet likadant och 
mottagarna har ingen eller liten responsmöjlighet. I traditionella medier som tidningar, TV 
och radio kan vi se exempel på denna typ av enkelriktad kommunikation i form av 
tidningsannonser och tv-reklam (Carlsson, 2009).  
 

 
 
Figur 1. Traditionell enkelriktad kommunikation (Lena Carlsson, 2009, s. 26). 
 
Carlsson (2009) menar att den enkelriktade kommunikationsprocessen håller på att bli 
föråldrad och att människors sätt att kommunicera håller på att förändras. Dahlén (2002) anser 
att med interaktivitet menas att företag och kund samverkar och kommunicerar dynamiskt 
med varandra. Det betyder att om kunden gör något så svara företaget på detta, vilket får 
kunden att reagera och företaget i sin tur återigen att svara kunden. Dock är skillnaden mellan 
interaktivitet och aktivitet viktig att vara medveten om. Att en kund går till företagets hemsida 
och hämtar information är en aktivitet. Kunden väljer själv att leta upp den informationen de 
söker, till skillnad från de passiva medierna dit bland annat TV och radio är inräknade, där 
tittarna och lyssnarna inte kan påverka det som sänds. De ser eller lyssnar på det som sänds 
och vare sig de vill eller inte, tar de emot den reklam som sänds (Dahlén, 2002). Seth Godin, 
som är en marknadsföringsguru, menar att all traditionell annonsering har varit olika former 
av interrupt marketing. Vilket innebär att reklamen avbryter folk när de egentligen gjorde 
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någonting annat, till exempel TV-reklam som avbryter tittarnas favoritprogram eller en film 
de tittade på (Carlsson, 2009). 
 
Ström (2010) menar att vid kommunikation i sociala medier är tanken att det ska skapas en 
tvåvägskommunikation, istället för en envägskommunikation. Grundtanken är att kunderna 
ska både prata och lyssna, vilket för en marknadsförare kan te sig ovant. Viktigt vid beslutet 
om att använda sig av sociala medier blir då om företaget vill ha en dialog med kunden eller 
en mer traditionell envägskommunikation. Dock menar specialister på kommunikation att vid 
sociala medier krävs tvåvägskommunikation och att det då tillkommer priset för att lyssna. 
Vid tvåvägskommunikation kommer tidsåtgången för företaget öka kraftigt till skillnad från 
envägskommunikation (Ström, 2010). Carlsson (2009) anser att tvåvägskommunikation 
uppstår i de sociala medierna då det skapas en dialog mellan företaget och kunden, men även 
flervägskommunikation skapas i det nya mediet. I figur 2, kan vi se hur processen för en 
flervägskommunikation ser ut och det är tydligt att avsändaren, det vill säga företaget, inte 
kan styra kommunikationen på samma sätt som vid en envägskommunikation. Vid 
flervägskommunikation kan det även bli svårare att avgöra vem som är avsändaren och vem 
som är mottagaren. Denna nya typ av kommunikationsprocess kallas även för 
pullmarknadsföring och syftar på att reklam och budskapet finns på Internet men att 
konsumenten själv får avgöra om den vill välja bort den eller om den vill höra eller se den. 
Genom det nya sättet att kommunicera på kan mottagaren även välja att ge respons på 
budskapet genom att skriva en kommentar eller att sprida det vidare och rekommendera det 
till folk den känner (Carlsson, 2009). 
 

 
 
Figur 2. Flervägskommunikation (Carlsson, 2009, s. 34). 

3.3 Gratis marknadsföring 
Gratis har tidigare århundraden varit ett kraftfullt marknadsföringsverktyg medan det i det här 
århundradet är en helt ny ekonomisk modell. Ordet gratis kan betyda många olika saker och 
betydelsen för ordet har genom åren skiftat. Gratis väcker misstankar, men har även en otrolig 
slagbar förmåga att dra till sig uppmärksamhet som inget annat (Anderson, 2009).  
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I november 2008 gjorde medlemmarna ur det ursprungliga Monty Python-gänget en 
uppmärksammad förklaring på YouTube om hur omfattande piratkopieringen av deras videor 
var (Anderson, 2009).  
 
”I tre år har ni YouTube-tittare snott från oss och tagit tusentals av våra videor och lagt ut 
dem på YouTube. Nu tänker vi vända på situationen. Det är dags för oss att ta saken i egna 
händer.  
Vi vet vilka ni är, vi vet var ni bor och vi kan slå till på ett sätt som är för hemskt för att 
beskriva. Men eftersom vi är de ovanligt hyggliga killar vi är så har vi räknat ut ett annat sätt 
att få tillbaka det som är vårt: Vi har startat vår egen Monty Python-kanal på YouTube. 
Bort med alla de där skräpvideorna som ni har lagt ut på nätet. Vi ger er äkta vara - 
högkvalitativa videor levererade direkt från vårt kassavalv. Dessutom lägger vi ut nya 
högkvalitativa versioner av våra populäraste videoklipp. Till råga på allt låter vi dig titta på 
alltsammans gratis. Där fick du!  
Men vi vill ha något i gengäld. 
Inte dina pladdriga, tanklösa kommentarer. Istället vill vi att du klickar på länkarna, köper 
våra filmer och TV-shower och mildrar vår smärta och avsmak för att ha blivit skinnade alla 
dessa år.  
(Anderson, 2009, sid 9.) 
 
Inte nog med att deras kanal hamnade på YouTubes lista med flest visningar, tre månader 
senare hade Monty Python filmer även klättrat på Amazons bästsäljarlista och låg då på en 
andra plats och ökat försäljningen med 23 000 procent (Youtube-global.blogspot.com, 2009) 
 
Detta anser Anderson (2009) vara ett lysande exempel på att gratis faktiskt fungerar. Vidare 
menar han att det går att tjäna pengar på att ge bort någonting. Att det verkligen finns något 
sådant som en gratis lunch och att man ibland kan få mer än vad man betalar för (Anderson, 
2009). 
 
Enligt Carlsson (2009) kostar det ingenting för ett företag att starta ett konto på Facebook, 
Twitter, Youtube eller en blogg. Detta innebär att marknadsföring i sociala medier inte är 
beroende av en stor budget vilket gynnar små och ideella företag vilka ofta inte kan lägga 
mycket pengar på marknadsföring i traditionella medier eftersom det är dyrare (Carlsson, 
2009). Entreprenörer bör framförallt använda sociala medier som ett marknadsföringsverktyg 
eftersom det inte kostar mycket (Bresciani & Eppler, 2010). Det här nya mediet tillför en stor 
fördel för mindre företag eftersom de inte har en lika stor budget som större företag men kan 
använda det i lika stor mån som de (Ström, 2010). För att lyckas med marknadsföringen i de 
sociala medierna behöver företaget vara beredda att lägga ner engagemang och tid på det nya 
mediet. Fastän själva mediet inte kostar något är det istället personalkostnader som kostar då 
det krävs kontinuerliga uppdateringar (Carlsson, 2009). Eftersom sociala medier är ett gratis 
verktyg som inte kostar företaget någonting förutom tid, bör företag minska på de traditionella 
medierna och istället satsa mer på de sociala medierna (Solin, 2010). 

3.4 Social media 
Brit Stakston, mediestrateg på JMW Kommunikation, menar att sociala medier är en tjänst 
som har skapats av människor för att uppfylla behovet av att kommunicera. Genom de sociala 
medierna kan vi dela med oss av våra åsikter, erfarenheter och upplevelser närsomhelst och 
vart som helst (Solin, 2010).  
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Social media är ett bra sätt att nå och engagera potentiella kunder (Halligan & Shah, 2010). 
Företag måste finnas där nuvarande och blivande kunder finns för att göra sig synliga för dem 
och skapa en långsiktig relation, och kunder finns i de sociala medierna (Halligan & Shah, 
2010; Solin, 2010). Sociala medier kan vara ett bra sätt för företag att kommunicera med 
kunderna eftersom de kommunicerar med varandra där (Holmström & Wikberg, 2010). För 
företag kan sociala medier innebära möjligheter för kommunikation med kunder, fördjupad 
kunddialog, exponering av produkter och tjänster, marknadsföring och varumärkesutveckling 
(Solin, 2010).  
 
Sociala mediers användningsområde varierar från företag till företag. En del företag väljer att 
använda sig av det nya mediet för att informera om nya produkter och tjänster medan andra 
företag väljer att testa produkter som de ännu inte är säkra på för att se vilken respons de får 
från kunderna (Solin, 2010). Företag kan använda sociala medier i olika syften, men eftersom 
relationen mellan företag och kunden är annorlunda i de sociala medierna än i de traditionella 
medierna bör de avstå från att marknadsföra sig i de sociala medierna i första hand (Carlsson, 
2009). Även Solin (2010) håller med och menar att företag bör undvika att använda sociala 
medier främst för att marknadsföra sig. Istället bör företagens mål och fokus med de sociala 
medierna vara att skapa en dialog med kunden (Solin, 2010). Sociala medier bör användas för 
att skapa dialog, bygga kundrelationer och skapa förtroende i första hand (Carlsson, 2009). 
Huittinen, som är kommunikationsdirektör för F-Secure, anser att det inte får blir för mycket 
marknadsföring och att det är viktigt att det finns en balans. En god balans uppnås om 
företaget har 20 procent marknadsföringsrelaterat innehåll och 80 procent icke-
marknadsföringsrelaterat i de sociala medierna (Hbl.fi, 2010). 
 
En viktig aspekt som företag, speciellt mindre företag som lätt kan inspireras av större, bör 
tänka på är att det krävs personliga resurser för att uppdatera, kommunicera och hantera de 
sociala medierna (Solin, 2010). Carlsson (2010) menar dock att det finns funktioner i de 
sociala medierna som kan spara tid för företagen. Om ett företag är aktiv i mer än en social 
media kan det vara tidskrävande att gå in på alla företagets sidor för att skriva ett inlägg och 
hålla alla sidorna uppdaterade. Men med sidor som TweetDeck och HootSuite kan företagen 
ha alla sina sociala medier samlade i någon av de två sidorna och endast skriva ett inlägg där 
som i sin tur automatiskt uppdaterar alla företagets sidor i de sociala medierna. På det viset 
sparar företaget tid, då de inte behöver gå in i varje social media för sig och de kan hålla alla 
sidorna uppdaterade (Carlsson, 2010). 
 
”Sociala medier kan alltså vara allt från sociala nätverk, exempelvis Facebook, till bloggar 
och tjänster som rör bilder, filmer, länkar, musik och dokument.” (Carlsson, 2010, s. 14). 
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Typ av social media Exempel 
Sociala nätverk Facebook, MySpace 
Publicering Blogger, WordPress 
Foto Flickr, Picasa  
Ljud iTunes, Podcast.net, Spotify 
Video YouTube, Google Video 
Mikrobloggar Twitter, Jaiku 
Livecasting Live 365, BlogTalkRadio 
Virtuella världar   Second Life  
Spel World of Warcraft 
Produktivitetsapplikationer BitTorrent, Google Gmail 
Aggregatorer Digg, iGoogle 
RSS RSS 2.0 
Sökning Google Search, Yahoo! Search 
Mobilt AOL Mobile  
Kommunikation Skype, MSN Messenger  
 
Tabell 1. Olika typer av sociala medier (Safko & Brake, 2009, s. 23).  

3.5 Hur använder sig företag av social media? 
Carlsson (2010) menar att det finns många fördelar med att företag använder sociala medier 
för att kommunicera med sina kunder. Enligt Ström (2010) är Facebook det sociala nätverket 
som har störst inflytande och skälet till det stora inflytandet är det höga medlemsantalet. 
Enligt Solin (2010) hade Facebook nästan 500 miljoner medlemmar i augusti 2010. Carlsson 
(2010) anser att det sociala nätverket kan användas som en marknadsförings- och 
kommunikationskanal och företaget kan även skapa bättre dialoger med sina kunder via 
Facebook. Ett exempel på ett företag som finns på Facebook är Blomsterlandet som använder 
det sociala mediet för att ge tips och inspiration till sina kunder och har en dialog med sina 
kunder genom att svara på deras frågor (Carlsson, 2010). Enligt Carlsson (2009) är Stena Line 
ett annat företag som använder sig av bland annat Facebook för att skapa en dialog och lyssna 
på sina kunder. Andra kanaler Stena Line använder sig av är Twitter, Youtube och Flickr. Två 
andra företag som använder Facebook som en dialogkanal är Ving och nattklubben TheTivoli. 
På Vings Facebooksida är både Ving och deras resenärer aktiva och engagerade och de svara 
på frågor och diskuterar restips och TheTivoli håller en avslappnad ton på sin sida och har en 
aktiv dialog med sina kunder (Carlsson, 2009). 
 
Enligt Solin (2010) kan företag vinna mycket på att både läsa och skriva bloggar. Genom att 
läsa bloggar kan de få reda på vad som skrivs om dem, ta reda på vad som kan förbättras samt 
svara på och bemöta negativ kritik. Genom att ha en blogg kan företaget skapa en dialog med 
kunderna (Solin, 2010). Företaget kan även, genom bloggen, presentera sina produkter och 
tjänster, stärka varumärket och använda bloggen till kundservice (Carlsson, 2010). Företag 
kan lättare bli hittade på Internet genom sin blogg än hemsida, detta eftersom bloggar är mer 
sökbara i sökmotorer. Det innebär att tänkbara kunder lättare kan hitta till företaget om det har 
en blogg (Carlsson, 2010; Halligan & Shah, 2010). Ett exempel på företagsbloggar är 
restaurang- och pubkedjan Harrys som informerar sina läsare om vad som händer bakom 
kulisserna i sin blogg (Carlsson, 2010). Cult design är ett företag som använder sin blogg för 
att informera om sina produkter och visa upp dem i inspirerande miljöer och 
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försäkringsbolaget Europeiska väljer också att berätta för sina läsare om deras tjänster, olika 
typer av försäkringar men Europeiska passar även på att svara på frågor. Företaget Accessora 
har också en företagsblogg som uppdateras dagligen med inlägg om skönhet, accessoarer, 
mode och favoritprodukter (Carlsson, 2009).  
 
Twitter kan beskrivas som en mikroblogg med högst 140 tecken (Tumbridge, 2010). Halligan 
och Shah (2010) menar att marknadsförare i början inte såg någon nytta med Twitter ur ett 
företagsperspektiv men efter ett tag upptäckte de att folk ställde frågor om produkter och 
tjänster och skrev sina åsikter om olika företag och deras produkter och tjänster. Ett exempel 
på ett företag som använder sig av Twitter är FreshBooks, som är ett ledande företag i 
mjukvaror för online fakturor. McDerment, VD:n för FreshBooks, förklarar att de la märke 
till att folk skrev om dem på Twitter och att det ledde till att de gick in i det sociala mediet. 
Detta för att kunna svara på frågor, för att kunna kommunicera direkt med sina kunder och för 
att kunna fördjupa sina kundrelationer. McDerment menar att en annan fördel med det sociala 
mediet är att företaget kan lyssna på sina kunder och ta till sig av deras åsikter (Halligan & 
Shah, 2010). Enligt Carlsson (2010) kan företag använda Twitter för att bland annat tipsa om 
erbjudanden och fråga kunder vad de har för tankar om företaget och deras produkter och 
tjänster. Allt fler svenska företag börjar använda Twitter och några exempel är Varbergs 
Kurort som tipsar sina kunder om olika erbjudanden och spaupplevelser, svenska myndigheter 
som bekräftar krisinformation och SJ som använder Twitter för att hålla sina resenärer 
informerade samt svarar på deras frågor (Carlsson, 2010). Ronge (2009) menar att SJ började 
twittra vid snökrisen för något år sedan för att informera och hålla sina resenärer uppdaterade 
om läget och ändringar. De fick många följare men de fortsatte att informera sina resenärer 
även via andra kanaler eftersom de är medvetna om att alla inte har tillgång till eller finns i de 
sociala medierna (Ronge, 2009). 

3.5.1 Klädbutiken Mandel 
Carlsson (2009) förklara att Mandel är en liten klädbutik som är belägen i centrala Göteborg. 
Då det är en liten butik har de alltid haft personlig och nära kontakt med kunderna vilket ledde 
till att när de skulle öppna en webbshop, blev det en webbshop i bloggformat. Detta för att ge 
shopen en personlig prägel. Eftersom nya plagg inkommer dagligen, uppdateras även bloggen 
dagligen för att uppmärksamma kunderna om vad som är nyinkommet. Bloggen används för 
att presentera de nya plaggen och eftersom varje inlägg kan kommenteras kan Mandel skapa 
en kunddialog med sina kunder som även kan ställa frågor. Eva Bodestig, som är en av de två 
ägarna av Mandel, förklarar att de har sett ett tydligt samband mellan bloggen, webbshopen 
och ökad försäljning (Carlsson, 2009). 

3.5.2 Whole Foods Market 
Ström (2010) förklarar att Whole Foods Market är en amerikansk butikskedja som säljer 
ekologisk mat och de har verkligen anammat sociala medier som en del av företaget och visar 
en imponerande satsning som känns välgjord och äkta. Whole Foods Market använder sig av 
bloggar, e-post-nyhetsbrev, ett stort antal sidor på Facebook, ett stort antal användarnamn på 
Twitter, bilder på Flickr och filmer på YouTube (Ström, 2010).   

3.5.2.1 Blogg 
Enligt Ström (2010) kallas Whole Foods Markets blogg för Whole Story och uppdateras en 
gång per dag, och till skillnad från många andra, utan avbrott. Bloggen oftast är välbalanserad 
mellan information och reklam. På bloggen lägger företaget ut nya recept, tips på hur man kan 
få kinkiga barn att äta mer mat, hur man kan sänka sin matbudget, tankar om skolmaten, 
reportage från ekologiska gårdar och mycket annat. Whole Foods Market försöker hålla 
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samma profil på alla sina sociala medier, vilket innebär att detta innehåll kan ses i alla deras 
kanaler (Ström, 2010). Enligt Halligan och Shah (2010) använder Whole Foods sin blogg rätt 
då de delar med sig av artiklar, tävlingar, videoklipp och saker som sker i företaget. Whole 
Foods väljer också att svara och fortsätta på en konversation genom kunders kommentarer, 
antingen på kommentarfältet eller som ett eget inlägg i bloggen (Halligan & Shah, 2010). 

3.5.2.2 Facebook 
Whole Foods Market har inte bara en Facebooksida utan ett hundratal olika sidor. Främst har 
företaget sin övergripliga sida som är för hela kedjan, vilken har över 500 000 anhängare 
(Facebook.com/wholefoods, 2011). Ström (2010) menar att Whole Foods market publicerar 
inlägg på Facebook sidan dagligen av samma karaktär som i bloggen. Företaget har inte bara 
lyckats med att ha många fans på sin sida, utan fansen är aktiva genom att kommentera flitigt 
i de inläggen som företaget lägger ut. Utöver huvudsidan, har Whole Foods Market även sidor 
för de enskilda butikerna i kedjan, det vill säga för de lokala kunderna. Även här är fansen 
aktiva med kommentarer och företaget i sig är aktiva med att skapa evenemang genom sin 
sida. Under 2009 hade butiken i Long Beach ett 15-tal evenemang som alla var registrerade 
på deras Facebook sidan (Ström, 2010). 

3.5.2.3 Twitter 
Enligt Ström (2010) har Whole Foods Market även på Twitter ett hundratal olika namn 
registrerade. Liksom på Facebook har företaget en identitet där de twittrar generellt om hela 
kedjan. Whole Foods Market har valt att ha tre olika användarnamn med olika teman, ostar, 
viner och recept. Där det i de två första fallen är experter på området som twittrar. Även här 
har företaget olika användarnamn för de lokala butikerna för att kunna nå de lokala kunderna 
direkt (Ström 2010). 

3.5.2.4 Flickr 
Flickr används av Whole Foods Market framförallt för att visa bilder från företagets olika 
evenemang, som kurser, jubileer och invigningar. Dessa är oftast i butiksmiljö där kunderna 
är i centrum. Även bilder på varor och butiksinredning är vanligt (Ström, 2010).  

3.5.2.5 YouTube 
De filmer som Whole Foods Market lägger upp handlar om bland annat matlagning, reportage 
från gårdar och näringsaspekter på mat (Ström,2010). Företaget har över 600 filmer 
uppladdade på sin YouTube sida (Youtube.com/WholeFoodsMarket, 2011). 

3.5.3 Innocent Drinks 
Enligt Sröm (2010) är Innocent Drinks ett brittiskt företag som producerar fruktdrycker och 
har en stor närvaro i de sociala medierna. Företaget har en klar satsning på etik och corporate 
citizenship, vilket innebär att företaget vill bidra till ett gott samhälle. Den dialog som 
företaget för i de sociala medierna följer även denna satsning. En av företagets största 
satsningar är The Bog Knit, där företaget uppmanar konsumenter att sticka små hattar till 
flaskorna. I proportion till antal sålda flaskor med hattar donerar företaget pengar till 
förbättrad kvalitet i den brittiska äldreomsorgen. När tävlingen anordnades 2008 kom det in 
cirka 500 000 hattar och det är gemenskapen runt detta evenemang som mycket av de sociala 
medierna handlar om (Ström, 2010).  

3.5.3.1 Blogg 
På Innocent Drinks huvudblogg kan besökaren läsa om till exempel olika evenemang som 
företaget deltar i, humoristiska inlägg, intervjuer med personal på företaget och diskussioner 
kring hälsofrågor. Precis som Whole Foods Market, har även Innocent Drinks andra bloggar 
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under själva huvudbloggen. De har bland annat en blogg för stickningen och vissa länder har 
även sina nationella bloggar, bland annat Sverige (Ström, 2010). 

3.5.3.2 Facebook 
Innocent Drinks har på Facebook cirka 40 000 fans (Facebook.com/innocentdrinks, 2011). 
Ström (2010) menar att fansen skriver om nya smaker på drycker, har diskussioner om 
stickning och ställer frågor till företaget som svarar med personliga svar på de flesta inläggen. 
Det är så här ett företag som förstår sig på sociala medier agerar och som har ett genuint 
intresse för sina kunder och bryr sig om vad de tycker och tänker. Det är inte Innocent Drinks 
som står för de flesta inläggen i loggen, det är konsumenterna som står för det mesta av 
innehållet. Innocent Drinks skriver själva främst vid förfrågningar eller om annat intresse 
finns (Ström, 2010). Ström (2010) tar upp ett exempel med en dansk Facebook-medlem som 
skrev en ny text till julsången Jingel bells som handlade om just Innocent Drinks. Denna sång 
spelade kunden in och publicerade på YouTube. Innocent Drinks plockade upp detta och nu 
ligger sången publicerad på deras Facebook-sida. Dock bör man vara kritisk och fundera på 
om denna person kan vara någon på företagets egen marknadsavdelning. Men med tanke på 
företagets förståelse för kulturen i de sociala medierna verkar det osannolikt att Innocent 
Drinks skulle ta den risken det innebär att fejka en sådan sak (Ström, 2010).  

3.5.3.3 Twitter 
På Twitter försöker företaget ha en lättsam ton för att hålla dialogen med kunderna aktiv. 
Liksom på Facebook har Innocent Drinks valt att koncentrera sig på att lägga vikten på att 
svara personligt på kundernas frågor och synpunkter (Ström, 2010). 

3.5.3.4 Flickr 
På Innocent Drinks Flickr konto väger stickningen tungt, här laddar människor upp bilder på 
sina stickade hattar. Precis som Whole Foods Market laddar Innocent Drinks upp bilder från 
olika evenemang företaget anordnar (Ström, 2010). 

3.5.3.5 YouTube 
På YouTube har Innocent Drinks cirka 230 uppladdade filmer (Youtube.com/innocentdrinks, 
2011). På företagets sida är det en ganska stor variation på innehållet. De har allt från egna 
reklamfilmer, reportage där barn berättar varför de tycker om Innocent Drinks och självklart 
filmer om stickning (Ström, 2010). 

3.6 Modell för små och medelstora företags användande av social 
media 
I det här kapitlet kommer vi att presentera den modell som kommer att ligga till grund för vår 
empiriska undersökning. Genom redan presenterade teorier har vi sammanställt en modell 
som visar små och medelstora företags användande av sociala medier. Modellen grundar sig i 
att dessa företag bör använda de sociala medierna som ett marknadsföringsverktyg i första 
hand och i andra hand som en kommunikationskanal. På nästkommande sida visas modellen 
och i följande underrubriker presenteras modellens olika delar.  
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Modell 1. Små och medelstora företags användande av social media (Domi & Wireskog, 
2011). 

3.6.1 Social media 
Små företag har ofta en aktiv och stark kundrelation då de har en betydligt mer personlig 
kontakt med sina kunder (Holmström och Wikberg, 2010). I och med att vara aktiv i de 
sociala medierna inte kostar företaget något, gynnar detta de små företagen som inte har en 
stor marknadsföringsbudget att arbeta med, men som kan använda sig av de sociala medierna 
i samma utsträckning som stora företag (Carlsson, 2009).  

3.6.2 Användning av social media 
Carlsson (2010) påpekar att det finns många fördelar med att företag använder sig av de 
sociala medierna för att kommunicera med sina kunder. Det nya mediet kan användas som 
både en marknadsförings- och kommunikationskanal (Carlsson, 2010). 

3.6.2.1 Marknadsföringsverktyg 
Eftersom sociala medier inte kostar något kan företag, framförallt små och medelstora företag, 
välja att använda det mediet för att marknadsföra sig, då deras budget inte tar skada av det 
(Carlsson, 2009). Entreprenörer bör marknadsföra sig i de sociala medierna och de bör 
använda det nya mediet främst som ett marknadsföringsverktyg, just på grund av de låga 
kostnaderna (Bresciani & Eppler, 2010). I det nya mediet kan företag presentera och berätta 
om sina produkter eller tjänster samt tipsa om nya erbjudanden (Carlsson, 2009; Carlsson, 
2010). 
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3.6.2.2 Feedback 
Kunder använder social media för att skriva sina åsikter om företaget och dess produkter eller 
tjänster. McDerment, VD för FreshBooks, menar att en fördel med att finnas i de sociala 
medierna är att kunna ta till sig av kundernas åsikter (Halligan & Shah, 2010). Det efterfrågas 
att kunderna ska kommentera tillbaka på det som marknadsförs i de sociala medierna (Ström, 
2010). 
 
3.6.2.3 Kommunikationskanal 
Ström (2010) menar att vid kommunikation i sociala medier är tanken att det ska skapas en 
tvåvägskommunikation, istället för en envägskommunikation och tanken är att både företaget 
och kunden ska lyssna och prata. Carlsson (2009) menar att sociala medier bland annat ska 
användas för att skapa en dialog mellan företaget och kunden. Dahlén (2002) förklarar att med 
dialogkanal menas att företaget och kunden ska kommunicera dynamiskt med varandra. Det 
betyder att om kunden till exempel gör ett inlägg på företagets Facebook sida, svarar företaget 
på detta vilket i sig sedan kan leda till fler svar och frågor mellan företag och kund (Dahlén, 
2002). Därmed skapas en tvåvägskommunikation som i de sociala medierna är eftertraktad. 
Det kan även skapas en flervägskommunikation, där det blir svårare att avgöra vem som är 
avsändaren och vem som är mottagaren, då budskapet kan komma från båda hållen (Carlsson, 
2009). 

3.6.3 Företag 
För att det ska gå bra i de sociala medierna måste företaget vara beredd att lägga ner energi 
och tid i det nya mediet (Carlsson, 2009). Dessutom måste företaget lägga ner personliga 
resurser för att hålla sidorna i de sociala medierna uppdaterade (Solin, 2010).  

3.6.4 Kunder 
Att en kund går till företagets hemsida och hämtar information är en aktivitet. I de sociala 
medierna kan kunden själv välja att leta upp den informationen den söker (Dahlén, 2002). 
Reklam och budskapet finns på Internet men konsumenten får själv avgöra om den vill välja 
bort den eller om den vill höra eller se den (Carlsson, 2009). Ström (2010) förklarar att kunder 
kan vara aktiva genom att kommentera företagens inlägg, vilket Whole Food Markets kunder 
gör. Men att i vissa fall kan kunderna vara mer aktiva i företagens sociala medier än företaget 
själva, som i Innocent Drinks fall (Ström, 2010). 
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4. Empirisk metod 
I det här kapitlet presenterar vi de val som vi har gjort vid insamlandet av empirin. De delar 
som ingår i den empiriska metoden är undersökningsstrategin, datainsamling, urval, 
operationalisering, reliabilitet, validitet och generalisering. 

4.1 Undersökningsdesign 
Undersökningsdesignen är det som sammanfogar data och undersökningsresultat till 
frågeställningen (Munhall, 2007). Det finns tre typer av undersökningsdesign och det är 
utforskande, beskrivande och förklarande (Saunders et al., 2009).  Syftet med en utforskande 
studie är att gå på djupet, få fram nyanserande data och att vara öppen för kontextuella 
aspekter. Denna typ av undersökningsdesign passar bra tillsammans med en kvalitativ ansats 
(Jacobsen, 2002). En utforskande studie kan bedrivas på tre sätt: söka i litteraturen, intervjua 
experter inom ämnet och genomföra fokusgruppsintervjuer dessutom är den studien 
användbar om författaren vill förtydliga sin förståelse för ett problem (Saunders et al., 2009). 
Den beskrivande studien passar bra när forskare vill få bättre förståelse och en klar bild av ett 
fenomen och hur det ser ut (Jacobsen, 2002). Enligt Saunders et al. (2009) är syftet med en 
beskrivande studie att framställa en korrekt profil av personer, händelser och situationer. Vid 
denna typ av studie används ofta frågeformulär vilka ger författaren en möjlighet att beskriva 
och identifiera generella mönster.  Den tredje undersökningsdesignen, förklarande metoden, 
går ut på att studera en situation eller ett problem för att förklara sambandet mellan 
variablerna. Syftet med den förklarande metoden är att analysera orsak och samband mellan 
beroende och oberoende variabler (Saunders et al., 2009).  
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva hur små och medelstora företag i Sverige använder sig 
av sociala medier. Den beskrivande studien passar bäst in på vår uppsats eftersom vi vill 
identifiera och beskriva mindre företags användande av social media och dessutom vill vi 
använda oss av frågeformulär vilket teorin rekommenderar vid denna typ av studie. 

4.2 Undersökningsstrategi 
Enligt Saunders et al. (2009) finns det sju typer av strategier. Dessa är experiment, 
undersökning, fallstudie, aktionsforskning, grundad teori, etnografi och arkivforskning. Alla 
strategierna kan användas för de olika undersökningsdesignerna, men vissa är mer lämpade 
för den deduktiva metoden eller den beskrivande designen medan andra är mer lämpade för 
någon av de andra två metoderna (Saunders et al., 2009). 
 
Saunders et al. (2009) menar att undersökningsstrategin ofta används i kombination med en 
deduktiv metod och används vid utforskande och beskrivande forskning. Det är en populär 
strategi eftersom den inte kostar mycket och dessutom kan forskaren samla in en stor mängd 
data från en stor population. Undersökningen görs ofta genom ett frågeformulär. Nackdelarna 
med denna strategi och frågeformulär är att data som samlas in inte är lika omfattande som 
med andra strategier. Andra typer av metoder för att utföra undersökningar är strukturerad 
observation och strukturerade intervjuer (Saunders et al., 2009).  
 
Vi har valt att använda oss av strategin undersökning med verktyget frågeformulär. Detta 
eftersom vi vill undersöka en stor enhet och det anser vi att vi gör bäst med en undersökning, 
speciellt genom att använda oss av verktyget frågeformulär. 
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4.3 Tidshorisont 
Enligt Saunders et al. (2009) kan en forskare välja mellan tvärsnittsdata eller longitud. 
Tvärsnittsdata innebär att ett visst fenomen studeras vid en viss tidpunkt och ofta används 
undersökningsstrategin. Om forskaren istället väljer longitud, innebär det att något studeras 
under en längre period och observationerna kan liknas vid en dagbok (Saunders et al., 2009). 
Fördelarna med tvärsnittsdata är att de är billigare än longitud och att resultat fås snabbare 
(Cohen, Manion & Morrison, 2003). 
 
Vi kommer att använda oss av tvärsnittsdata eftersom vi vill undersöka små och medelstora 
företags användande av social media vid en viss tidpunkt. Detta val är billigare och dessutom 
har vi en tidsbegränsning på 15 veckor för den här uppsatsen, vilket innebär att vi måste ha in 
resultatet snabbt. 

4.4 Datainsamling 
Det finns två olika typer av data som kan samlas in, primärdata och sekundärdata. Primärdata 
är data som har samlats in direkt från personen eller personerna och som har samlats in för 
första gången.  Därmed ger den mer detaljrik information än sekundärdata (Saunders et al., 
2009; Jacobsen, 2002). Primärdata kan samlas in genom intervju, observation eller 
frågeformulär. Den andra typen av datainsamling är sekundärdata, vilket innebär att forskaren 
inte samlar in information direkt från källan utan använder redan insamlad data. Nackdelar 
med sekundärdata är att det har samlats in i ett annat syfte än det man själv har och i vissa fall 
kan det ses som mindre trovärdigt eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra varifrån 
informationen är tagen (Jacobsen, 2002).  
 
Vi kommer endast att använda oss av primärdata eftersom vi anser att det känns som ett mer 
pålitligt val. Detta eftersom vi kommer att samla in data direkt från företagen och därmed 
behöver vi inte förlita oss på att det någon annan har samlat in stämmer, speciellt om den 
informationen inte är insamlad i samma syfte som vår.  
 
Vi kommer att samla in data genom ett frågeformulär. Jacobsen (2002) menar att det finns sju 
kriterier som man bör ta hänsyn till när man ska välja vilken typ av frågeformulär man ska 
använda sig av. Dessa sju kriterier är kostnader, snabbhet, svarsprocent, vilka grupper man 
undersöker, intervjueffekt, frågeformulärets komplexitet och upplevd anonymitet (Jacobsen, 
2002). Vi kommer att använda oss av ett frågeformulär på Internet genom Google Dokument. 
Enligt Saunders et al. (2009) är kostnaderna för ett frågeformulär på Internet minimala och en 
annan fördel med att använda sig av en enkät på Internet är att storleken på undersökningen 
kan bli stor och även geografiskt utspridd. Andra fördelar är att chansen för att rätt person ska 
svara är hög om e-mail används och risken är låg för att respondentens svar ska bli snedvriden 
då forskaren inte har någon synlig roll. En nackdel kan dock vara att den troliga 
svarsfrekvensen på frågeformuläret på Internet uppskattas vara 11 procent eller lägre 
(Saunders et al., 2009). Vi valde att göra en enkät på Internet eftersom det finns bra fördelar 
med det. Det är bland annat gratis att göra en enkät på Google Dokument och det går snabbt 
eftersom vi mejlar enkätens länk till alla företag som vi ska ha med i vår undersökning. Alla 
företag som ingår i vår undersökning blir anonyma eftersom de får en länk till frågeformuläret 
och vi kan omöjligt veta vilken enkät som tillhör vilket företag. Intervjueffekten påverkas 
minimalt eftersom vi inte har en synlig roll vid ett frågeformulär på Internet. Dock är vi 
medvetna om att det finns risk för en låg svarsfrekvens och därför kommer vi att ha ett stort 
urval, för att vi ska få in tillräckligt många svar. 
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4.5 Urval 
I de flesta fall är det omöjligt att undersöka och fråga hela populationen och därför är det 
viktigt att göra ett urval (Jacobsen, 2002). Urvalsprocessen är viktig och om rätt respondenter 
inte tas med i urvalet finns det risk för att resultatet blir felaktigt (Kurtz, MacKenzie & Snow, 
2009). Det finns två typer av urval: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Saunders et 
al., 2009; Jacobsen, 2002). Sannolikhetsurval är omfattande och arbetskrävande och vid 
användandet av sannolikhetsurval är chansen större att urvalet blir likt populationen 
(Jacobsen, 2002). Vid sannolikhetsurval har alla i populationen en lika stor chans att bli valda 
till urvalet, eftersom det är ett slumpurval (Bryman & Bell, 2007). Rent slumpurval, 
systematiskt slumpurval och stratifierat urval är de tre olika formerna av sannolikhetsurval. 
Med icke-sannolikhetsurval finns det en risk för att man får ett systematiskt snett urval, vilket 
innebär att det finns en risk för att den relevanta gruppen inte kommer med i urvalet 
(Jacobsen, 2002). Detta på grund av att alla i populationen inte har lika stor chans att bli 
valda, utan vissa har en större sannolikhet att bli valda (Bryman & Bell, 2007). Detta leder i 
sin tur till att undersökningen inte kan generaliseras. Bekvämlighetsurval, självurval, 
godtyckligt urval, kvoturval och strategiskt urval är olika former av icke-sannolikhetsurval 
(Jacobsen, 2002). 
 
Vi vill undersöka små och medelstora företags arbete i social media och vi har valt att 
avgränsa oss till café- och konditoribranschen i Sverige. Då många av konditorierna i Sverige 
är med i organisationen Sveriges bagare & konditorer, kontaktade vi dem i hopp om att få 
tillgång till deras medlemmars mejllista. Dessvärre kunde de inte dela med sig av den, vilket 
ledde till att vi hörde av oss till mindre organisationer runt om i Sverige för att få en mejllista 
till deras medlemmar och vi lyckades få 44 mejladresser av en organisation som har 
medlemmar utspridda över hela Sverige. Vi ansåg dock att vi ville ha ett större urval än endast 
44 stycken, vilket ledde till att vi letade efter caféer och konditorier i Sverige genom 
informationsverktyget Foretagsfakta.se på Internet och valde slumpmässigt ut ytterligare 254 
stycken caféer och konditorier runt om i Sverige för att ha ett urval på 300 stycken företag. 
Därefter mejlade vi dem och skickade med länken till vår enkät, vilken de fick fylla i. 
 
4.5.1 Bortfall 
Jacobsen (2002) menar att ett problem som kan uppstå vid datainsamling, är att det blir 
bortfall i form av att inte alla i urvalet svarar på enkäten. För att försöka öka svarsprocenten 
kan man skicka en påminnelse för att påminna respondenterna om frågeformuläret och 
svarsprocenten kan öka med 3-10 procent tack vare påminnelsen (Jacobsen, 2002). Vid 
undersökningar över Internet är det låg svarsfrekvens och den kan variera, men ligger runt 11 
procent och lägre (Saunders et al., 2009).  
 
Då vi är medvetna om den låga svarsfrekvensen över Internet, kommer vi att skicka ut ett 
påminnelsemejl till alla i vårt urval. Detta för att öka svarsprocenten och få in så många svar 
som möjligt. 

4.6 Operationalisering 
Jacobsen (2002) menar att operationalisering är en process där begrepp mäts. Vissa begrepp 
är lätta att mäta, som exempelvis kön, ålder och bostad. Medan det finns vissa begrepp som 
kan vara lite svårare att mäta, som exempelvis utbildning, då man måste tänka på om man 
tänker på utbildningens längd eller typ av utbildning. De begrepp som är svårast att mäta är 
abstrakta begrepp, detta eftersom vi inte kan känna eller ta på dem vilket gör att de inte kan 
mätas direkt. Exempel på abstrakta begrepp är engagemang, makt, livskvalitet och liknande 
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(Jacobsen, 2002). Vår operationalisering består av inledande frågor, social media, användning 
av social media, företag och kunder. 

4.6.1 Inledande frågor 
Enkäten börjar med två inledande frågor. Syftet med en av dessa frågor är att säkerställa att 
det är företag som är relevanta för undersökningen som har svarat på enkäten och den andra 
frågan är en bakgrundsfråga som vi kan ha nytta av vid sammanställningen av svaren. 
 
Hur många anställda har ni i företaget? 
 
Eftersom vi har avgränsat oss till små och medelstora företag behöver vi veta hur många 
anställda de har, då vi har valt att följa EU:s definition av små och medelstora företag. ”Ett 
medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer…” 
(Europa.eu, 2007).  
 
I vilken stad/städer är företaget verksam? 
 
Vi anser att ovanstående fråga är en bra bakgrundsfråga som i slutskedet kan avgöra om 
geografin har haft någon påverkan på resultatet. 

4.6.2 Social media 
Då vi vill undersöka små och medelstora företags användande av social media, ansåg vi att vi 
först måste ta reda på vilka respondenter som är relevanta för undersökningen genom följande 
fråga: 
 
Använder ni er av sociala medier i ert företag? 
 
Då det finns många typer av social media, vill vi mäta vilka som är populärast bland små och 
medelstora företag.  
 
Vilken/vilka sociala medier? 
 
Svarsalternativen på den frågan är: Blogg, Facebook, Twitter, Youtube, Flickr och övrigt. 
 
Vi har använt oss av en listfråga för att kunna kartlägga och mäta varför de företag som inte är 
aktiva i social media inte är det. Fastän de egentligen inte är relevanta för vår undersökning, 
ansåg vi att det kunde vara intressant att kartlägga skälet till varför de har valt att inte använda 
social media.  
 
Varför har ni valt att inte använda er av sociala medier? 
 
Svarsalternativen på den här frågan är: finns inget intresse från företagets håll, det är för 
tidskrävande, ej tänkt tanken på att använda sociala medier, har ingen kunskap om att använda 
sociala medier, ser inte att det skulle tillföra företaget något, vår målgrupp finns ej i de sociala 
medierna och övrigt. 
 
Företaget har mycket att vinna på om de läser vad som skrivs om dem i de sociala medierna 
(Solin, 2010). Därför vill vi mäta och se hur stor andel av företagen läser vad som skrivs om 
dem i de sociala medierna samt även jämföra svaret mellan de som är aktiva i sociala medier 
och de som inte är det.  
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Läser ni vad som skrivs om företaget i andra sociala medier? 

4.6.3 Användning av social media 
Vår problemformulering lyder: Hur använder sig små och medelstora företag av sociala 
medier? Därför har vi tagit med sex frågor som mäter företagens användning av social media. 
Två av dessa frågor är matrix frågor. Enligt Saunders et al. (2009) ser det ut som ett rutnät där 
frågorna står till vänster och högst upp till höger står svarsalternativen (Saunders et al., 2009). 
Då vi ville mäta vilka faktorer som hade störst inverkan på att företaget började använda 
sociala medier och hur de använder social media, ansåg vi att vi hade för många frågor och 
insåg då att vi kunde sätta ihop dem till två matrix frågor med en fem-punkts Likert-skala som 
svarsalternativ för att det skulle bli mer praktiskt. 
 
Följande två frågor är matrix frågor. 
 
Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? 
Hitta nya kunder 
Kommunicera med befintliga kunder 
Marknadsföra företaget 
Personligt kunna bemöta kunders åsikter på nätet 
Stärka relationen till kunden 
Kunna inspirera kunden 
Att det är gratis 
 
Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? 
Information om företaget 
Information om branschen 
Aktuella erbjudanden i butiken 
Produkter 
Ge tips 
Reportage 
Tävlingar 
Videoklipp 
Bilder 
Diskussioner 
 
Eftersom vi inte kunde lägga in alternativet ”annat” i matrix frågorna, fick det bli frågor för 
sig direkt efter dem. De blir en form av öppen fråga eftersom det är meningen att 
respondenten ska kunna fylla i det alternativ som de tyckte saknades i matrix frågorna. Vi tog 
med följande två frågor för att vi inte skulle missa några andra alternativ då vi ska mäta de 
olika faktorerna.  
 
Annat alternativ som påverkade valet att använda sociala medier? 
 
Annan typ av information företaget lägger upp men som saknades i föregående fråga? 
 
Eftersom det fanns en Likert-skala på matrix frågorna, valde vi att lägga in en fråga efter 
”annat” alternativ frågorna för att respondenten ska kunna avgöra vilken påverkan det 
alternativet hade och i vilken mängd det alternativet läggs upp i de sociala medierna. Dessa 
två frågor har precis som föregående matrix frågor en rankningsfråga med en fem-punkts 
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skala. Saunders et al. (2009) menar att om man väljer en punkt skala med ojämna nummer, 
tillåter man respondenten att få kryssa i den mellersta punkten om den inte vill ta ställning till 
frågan (Saunders et al., 2009). 
 
Om svar på föregående fråga, vilken påverkan har ditt svar vid valet att använda sociala 
medier? 
 
Om svar på föregående fråga, hur mycket av denna informationen läggs ut i de sociala 
medierna? 
 
Jacobsen (2002) anser att den vanligaste typen av frågor är när respondenten ställs inför ett 
tydligt val mellan alternativ. Detta brukar kallas för kategorisvar (Jacobsen, 2002). Vi har 
använt oss av en sådan fråga då vi vill kartlägga i vilket huvudsyfte företagen använder 
sociala medier och då ställde vi följande fråga: 
 
Vilket är ert huvudsyfte med att finnas i de sociala medierna? 
 
Svarsalternativen på den frågan är: kommunicera med kunder och marknadsföra 
företaget/produkter. 
 
I första hand bör sociala medier användas för att bland annat bygga kundrelationer och skapa 
förtroende (Carlsson, 2009). Därför ville vi mäta hur bra respondenterna anser att mediet är 
för relationsmarknadsföring, vilket följande rankningsfråga gör. 
 
Hur bra anser ni sociala medier är på att behålla/utveckla relationen till kunden? 
 
Eftersom vi ville mäta hur användbar företagen anser att feedbacken från kunderna är, valde 
vi att ta med en rankningsfråga med en fem-punkts skala. 
  
Hur användbar anser ni feedbacken ni får från kunderna i de sociala medierna är? 
 
4.6.4 Företag 
Det krävs kontinuerliga uppdateringar och företaget måste vara beredd att lägga ner 
engagemang och tid i de sociala medierna (Carlsson, 2009). På grund av detta ansåg vi att det 
är relevant för oss att mäta hur aktiva de små och medelstora företagen är i social media. Vi 
ville även mäta om det finns en trend eller skillnad i åldern hos personen eller personerna som 
är ansvariga för företagets aktivitet i de sociala medierna.   
 
Hur många är aktiva inom företaget med uppdatering av de sociala medierna? 
 
I vilken ålder är personen som ansvarar för företagets aktivitet i de sociala medierna? 
 
Den tredje frågan är en rankningsfråga med en fem-punkts skala.  
 
Hur aktiva är företaget i de sociala medierna? 

4.6.5 Kunder 
Vi vill även mäta kundernas del i de sociala medierna. Följande fråga är en rankningsfråga 
med en fem-punkts skala. Vi tog med denna fråga eftersom vi vill mäta hur aktiva företagen 
uppskattar att deras kunder är på företagens sidor, bloggar och liknande i de sociala medierna. 
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Detta eftersom det är väsentligt att kunderna är aktiva för att företaget ska kunna skapa en 
kunddialog.  
 
Hur aktiva är era kunder i era sociala medier? 
 
Saunders et al. (2009) tar upp listfrågor som ett exempel på frågor i en enkät vilka har en lista 
med olika svarsalternativ. För att göra listan komplett kan man ta in svarsalternativet 
”övriga”, för att täcka alla områden (Saunders et al., 2009). Nästa fråga är en listfråga och vi 
vill mäta på vilket sätt företagen uppfattar att kunderna är aktiva.  
 
På vilket sätt är era kunder aktiva? 
 
Svarsalternativen på den frågan är: kommentera företagets inlägg, ”gilla”, skriva frågor, 
skriva inlägg, ladda upp bilder, ladda upp videoklipp och övrigt. 

4.7 Reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2002) är reliabilitet ett annat ord för tillförlitlig och trovärdig. Det är en 
faktor som avgör kvaliteten på undersökningen. Undersökningen måste gå att lita på och den 
måste vara utförd på ett trovärdigt sätt. Man brukar säga att undersökningen är reliabel om 
undersökningen görs en gång till och att man använder samma mätinstrument och metoder 
som första gången och då får samma resultat som första gången (Jacobsen, 2002). Saunders et 
al., (2009) menar att forskaren kan ta reda på om datainsamlingen är tillförlitlig genom att 
ställa följande tre frågor: ”Will the measures yield the same results on other occaisons? Will 
similar observations be reached by other observers? Is there transparency in how sense was 
made from the raw data?” (Saunders et al., 2009, s. 156). 
 
4.7.1 Hot mot reliabilitet 
Enligt Saunders et al., (2009) finns det fyra faktorer som kan hota undersökningens 
tillförlitlighet. Ämne eller deltagare fel är den första faktorn och det kan uppkomma av 
respondentens tankesätt till studien vid en viss tidpunkt. Den andra faktorn är ämne eller 
deltagare bias vilket innebär att respondenten har svarat på ett sätt som den trodde var 
förväntat av den. Den tredje faktorn är observatör fel, vilket uppkommer när man är några 
observatörer och utför intervjuerna på olika sätt. Observatör bias, som är den sista faktorn, då 
observatörerna kan tolka svaren på olika sätt, vilket leder till att det uppstår fel och 
tillförlitligheten sjunker (Saunders et al., 2009). 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till dessa hot och försöka att minska dem så mycket som möjligt. 
Hoten mot reliabiliteten från observatörernas sida, anser vi att vi kan minska eftersom vi 
använder oss av ett frågeformulär som vi skickar till respondenterna över Internet. Det 
innebär att vi inte kan ställa frågorna på olika sätt då vi tillsammans har strukturerat upp en 
enkät. Eftersom vi huvudsakligen har använt oss av slutna frågor, vilka vi kommer att mäta 
statistiskt i programmet SPSS, kan vi minska risken för att vi tolkar respondenternas svar 
olika. Från ämne och deltagarnas sida, anser vi att hotet från ämne och deltagare bias kan 
minska eftersom enkäterna är anonyma och respondenterna träffar oss inte vilket kan minska 
risken för att de svarar på det sätt som de tror att vi förväntar oss. Den första faktorn kan vi 
dock inte påverka, eftersom vi kommer att mejla enkäten till våra respondenter och kan då 
inte påverka när de väljer att svara på enkäten. 
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4.8 Validitet 
”Med giltighet och relevans menar vi att vi faktiskt mäter det som vi önskar mäta, att det vi 
har mätt uppfattas som relevant och att det vi mäter hos några få också gäller för flera.” 
(Jacobsen, 2002, s. 21). Det finns två typer av validitet: intern och extern. Intern validitet 
innebär att vi ifrågasätter om vi verkligen mäter det vi tror oss mäta. Vid användandet av 
frågeformulär som ett mätinstrument står forskaren inför utmaningen om frågorna mäter det 
som han/hon faktiskt vill undersöka. Med extern validitet menas om resultatet som vi har fått 
vid ett begränsat område även gäller i andra sammanhang, till exempel vid en annan tidpunkt 
(Jacobsen, 2002).  
 
Vi är medvetna om att vår undersökning är giltig om vi har mätt det som vi skulle mäta och 
eftersom vi har valt att använda oss av en enkät som vårt mätinstrument, måste vi se till att 
frågorna mäter det de ska. I vår operationalisering har vi motiverat varför vi har tagit med de 
frågor som vi har och vad de mäter. 

4.9 Generalisering 
Generaliserig innebär att forskaren vill tillämpa resultaten för en hel population (Bryman & 
Bell, 2007). Enligt Jacobsen (2002) är det lättare att generalisera kvantitativa ansatser än 
kvalitativa då kvantitativa arbetar mer på bredden och undersöker stora enheter. Data blir mer 
generaliserbar ju mer extensiv uppläggningen blir eftersom individuella skillnader och 
nyanser försvinner och sannolikheten för att få fram resultat som kan generaliseras till hela 
populationen ökar. Dock kan urvalsmetoden avgöra hur generaliserbart resultatet blir, då det 
finns en risk för att urvalet blir systematiskt snett vid ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär 
att den relevanta gruppen inte kommer med i urvalet och därför kan resultatet inte 
generaliseras. Därför är det bättre att välja sannolikhetsurvalet som har en större chans att 
omfatta den relevanta gruppen (Jacobsen, 2002). En generell regel är att: ”Vi kan aldrig 
generalisera till något annat än den population som urvalet har gjorts ur och till den tidpunkt 
då undersökningen företogs. Generalisering är alltså avgränsad i tid och rum.” (Jacobsen, 
2002, s. 443). 
 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ ansats i vår uppsats och ett slumpurval bland 
caféer och konditorier i Sverige, vilket bör öka chansen för att resultatet blir generaliserbart 
för alla små och medelstora caféer och konditorier i Sverige.  
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5. Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet från de insamlade enkäterna.  

5.1 Introduktion 
Vi skickade ut enkäten till 300 slumpmässigt utvalda caféer och konditorier och vi fick 70 
svar. Dock var ett av svaren blankt, vilket leder till att vi har 69 giltiga svar och därmed ligger 
svarsenheten på 23 procent för vår undersökning. Alla tabeller som omnämns i det här kapitlet 
ligger i bilaga 2. 
 
5.2 Inledande frågor 
I tabell 1, kan vi se att respondenten som har flest anställda har 70 anställda i sitt företag. 
Detta innebär att alla respondenterna är relevanta för vår undersökning eftersom vi endast ska 
undersöka små och medelstora företag.  
 
Små och medelstora företag som använder social media är verksamma över hela Sverige och 
finns i både mindre och större städer, se tabell 2. Det samma gäller för de företag som inte 
använder social media, se tabell 3. Det finns ingen tydlig koppling mellan ortens storlek eller 
geografiska läge med företagets användande av social media.  

5.3 Social media 
Då vi vill veta hur små och medelstora företag använder social media, kände vi att vi var 
tvungna att kartlägga de respondenter som är relevanta för vår undersökning. I tabell 4 kan vi 
se att 44 av 69 respondenter använder social media, vilket är nästan två tredjedelar av 
respondenterna. Cirkeldiagrammet nedan visar att 63,8 procent av respondenterna använder 
social media och att resterande 36,2 procent inte gör det.  
 

 
Figur 3. Använder ni er av sociala medier i ert företag? 
 
I tabell 5 presenteras respondenternas svar på vilken eller vilka sociala medier de använder. 
Då denna fråga endast berör de respondenter som använder social media är det totala antalet 
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respondenter 44 stycken, dock är det bortfall på tre respondenter vilket innebär att det är totalt 
41 respondenter på denna fråga. Tabell 5 visar att en överlägsen majoritet på 65,9 procent 
använder sig av endast Facebook i de sociala medierna. Därefter kommer kombinationen av 
blogg och Facebook, vilket 7,3 procent har svarat. Då respondenterna kunde välja mer än ett 
svar blir den totala procentenheten större än 100 procent. Vi valde att själva räkna ut hur 
många som använder en viss social media, vilket kan ses i tabell 6. Facebook är det 
populäraste sociala mediet bland företagen och 87,9 procent använder det sociala nätverket. 
Det nästpopuläraste mediet är bloggen, vilken 19,5 procent använder. 14,6 procent valde 
övriga sociala medier än de som fanns att välja mellan och de angav hemsida som det sociala 
nätverket de använder. YouTube använder sig 9,8 procent av och Twitter samt Flickr är det 
2,4 procent som använder. 
 
Även fast de företag som inte använder social media inte är relevanta för vår undersökning, 
ansåg vi att det vore intressant att ta reda på varför de har valt att inte använda sig av det nya 
mediet. Eftersom detta endast omfattar de företag som inte använder social media är det totala 
antalet respondenter 25 stycken. I tabell 7 kan vi se dessa respondenters svar och vi kan även 
se att respondenterna kunde välja fler än ett alternativ. 24 procent svarade att skälet till att de 
inte använder social media är för att det är för tidskrävande. Näststörsta skälet till att små och 
medelstora företag inte använder det nya mediet är för att de antingen saknar kunskap om att 
använda de sociala medierna, vilket 12 procent svarade eller att de inte har tänkt tanken på att 
använda sociala medier vilket också 12 procent svarade. I tabell 8 kan vi se att denna fråga, 
precis som föregående fråga, innebär att respondenterna kunde kryssa i fler alternativ vilket 
leder till att den totala procentenheten blir större än 100 procent. Vi valde att själva räkna ut 
vilka enskilda alternativ respondenterna ansåg var skälet till att de inte använder social media, 
vilket kan ses i tabell 8. Det vanligaste skälet till att små och medelstora företag inte använder 
social media är att de saknar kunskap om att använda det nya mediet, vilket 32 procent 
svarade. Det näst största skälet till att de inte finns i det nya mediet är att det är för 
tidskrävande, vilket 28 procent svarade. 24 procent ansåg att det inte finns något intresse från 
företagets håll samt att de inte har tänkt tanken att använda social media och 20 procent ser 
inte att det skulle tillföra företaget något. 12 procent av respondenterna valde alternativet 
övrigt, där de fick fylla i ett eget svar som de ansåg saknades bland alternativen. Två 
tredjedelar av dessa respondenter förklarade att de ska använda social media inom en snar 
framtid och en respondent förklarar att de inte har haft tid. 4 procent av de små och 
medelstora företagen svarade att deras målgrupp inte finns i de sociala medierna. 
 
Vi ansåg att det skulle vara intressant att ta reda på om företagen, både de som använder 
social media och de som inte gör det, läser vad som skrivs om dem i de sociala medierna. I 
cirkeldiagrammet på nästa sida kan vi se att lite fler av respondenterna läser vad som skrivs 
om dem i de sociala medierna än de som inte gör det, dock är det väldigt jämnt. 
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Figur 4. Läser ni vad som skrivs om företaget i andra sociala medier? 
 
I tabell 9 kan vi se att vi har ett bortfall och att det totala antalet respondenter är 68 stycken. 
54,4 procent läser vad som skrivs om företaget i de sociala medierna och 45,6 procent gör det 
inte. I tabell 10 presenteras det att 47,1 procent av de totala respondenterna använder och läser 
social media, 16,2 procent använder social media men läser inte vad som skrivs om dem i 
mediet, 29,4 procent använder inte och läser inte social media och 7,4 procent använder inte 
social media men läser vad som skrivs om dem. I stapeldiagrammet nedanför och även i tabell 
11, kan vi se att om man utgår från de som använder social media, är det 74,4 procent som 
läser det som skrivs om dem i de sociala medierna och 25,6 procent som inte gör det. Utgår 
man istället från de som inte använder social media är det 20 procent som läser vad som 
skrivs om dem i de sociala medierna och 80 procent som inte gör det. Utifrån 
stapeldiagrammet kan vi tyda att majoriteten av de som använder sig av mediet även håller sig 
uppdaterade om vad som skrivs om dem där. Dessutom kan vi se att majoriteten av 
respondenterna som inte använder social media, väljer att inte läsa vad som skrivs om dem 
där.  
 

 
Figur 5. Läser ni vad som skrivs om företaget i andra sociala medier? och Använder ni er av 
sociala medier i ert företag? 
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5.4 Användning av social media 
I tabell 12 har vi ett bortfall vilket innebär att det totala antalet respondenter är 43 istället för 
44. 58,2 procent svarade att hitta nya kunder hade en stor eller mycket stor påverkan vid valet 
att använda social media och av dessa 58,2 procent svarade 32,6 procent att det hade en stor 
påverkan. Att hitta nya kunder hade en ganska stor påverkan för 25,6 procent och 16,3 
procent svarade att det alternativet hade liten eller ingen påverkan vid valet att använda det 
nya mediet. Av de 16,3 procenten svarade 7 procent att det inte hade någon påverkan alls. 
Utifrån den informationen och stapeldiagrammet här nedanför kan vi se att hitta nya kunder 
hade en stor påverkan vid beslutet att börja använda social media.  
 

 
Figur 6. Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? [Hitta 
nya kunder]. 
 
Vilken påverkan att kommunicera med befintliga kunder har haft för företag vid valet att 
använda social media kan vi se i tabell 13. Dock är det bortfall på två respondenter, vilket gör 
att det totala antalet respondenter blir 42 stycken. Ingen valde att det inte har haft någon 
påverkan vid valet att använda social media och 16,7 procent svarade att det hade liten 
påverkan. 16,7 procent svarade också att det hade en ganska stor påverkan och 66,7 procent 
svarade att kommunicera med befintliga kunder hade stor eller mycket stor påverkan vid valet 
att använda social media. Av dessa 66,7 procent svarade 35,7 procent att det hade en mycket 
stor påverkan. Utifrån resultatet i tabell 13 och stapeldiagrammet på nästa sida kan vi 
konstatera att kommunicera med befintliga kunder har haft en mycket stor påverkan vid valet 
att använda social media. 
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Figur 7. Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? 
[Kommunicera med befintliga kunder]. 
 
Tabell 14 har två bortfall vilket innebär att det totala antalet respondenter är 42. Tabell 14 
visar vilken påverkan att marknadsföra företaget har haft vid valet att använda social media. 
7,2 procent svarade att det hade liten eller ingen påverkan och 19 procent svarade att det hade 
ganska stor påverkan vid valet att använda social media. Däremot svarade 73,8 procent, det 
vill säga majoriteten, att marknadsföra företaget hade stor eller mycket stor påverkan vid valet 
att använda social media och av dessa 73,8 procent var det 38,1 procent som svarade att det 
hade en mycket stor påverkan. Genom resultatet i tabell 14 och stapeldiagrammet här 
nedanför kan vi konstatera att marknadsföra företaget har haft en mycket stor påverkan vid 
valet att använda av social media. 
 

 
Figur 8. Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? 
[Marknadsföra företaget]. 
 
I tabell 15 finns det tre bortfall, vilket innebär att det totala antalet respondenter är 41 stycken. 
Att personligt kunna bemöta kunders åsikter på nätet, anser 39,1 procent ha stor eller mycket 
stor påverkan vid valet att använda sociala medier och 19,5 procent anser att det har en ganska 
stor påverkan. Majoriteten på 41,4 procent svarade däremot att personligt kunna bemöta 
kunders åsikter på nätet hade liten eller ingen påverkan vid valet att använda det nya mediet. 
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Av dessa 41,4 procenten svarade 34,1 procent att det hade liten påverkan. Utifrån resultatet i 
tabell 15 och stapeldiagrammet nedanför kan vi se att personligt kunna bemöta kunders 
åsikter på nätet hade i stort sett liten påverkan vid valet att använda social media. 
 

 
Figur 9. Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? 
[Personligt kunna bemöta kunders åsikter på nätet]. 
 
Tabell 16 har bortfall på tre respondenter och därför blir det totala antalet respondenter 41 
stycken. En majoritet på 65,8 procent svarade att stärka relationen till kunden hade en stor 
eller mycket stor påverkan vid beslutet att använda social media och 34,1 procent av dessa 
65,8 procenten svarade att det hade en mycket stor påverkan. 19,5 procent svarade att det 
hade en ganska stor påverkan och 14,6 procent menar att stärka kundrelationen hade liten eller 
ingen påverkan vid valet att använda det nya mediet. Vi kan med stöd av resultatet och 
stapeldiagrammet konstatera att stärka kundrelationen har en mycket stor påverkan vid valet 
av att använda social media. 
 

 
Figur 10. Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? [Stärka 
relationen till kunden]. 
 
Det finns ett bortfall, vilket innebär att det totala antalet respondenter är 43 stycken i tabell 17, 
vilken presenterar vilken påverkan att kunna inspirera kunden har haft på företagen att 
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använda social media. 69,8 procent av de små och medelstora företagen svarade att det hade 
en stor eller mycket stor påverkan och av dessa 69,8 procent svarade 41,9 procent att inspirera 
kunden hade en mycket stor påverkan vid beslutet att använda social media. 23,3 procent 
svarade att det hade ganska stor påverkan och 7 procent menar att det hade liten påverkan vid 
valet att använda det nya mediet. Dock var det ingen som svarade att inspirera kunden inte 
hade någon påverkan alls. Utifrån detta och genom att titta på stapeldiagrammet nedan kan vi 
tyda att kunna inspirera kunden har haft en mycket stor påverkan vid beslutet att använda 
social media. 
 

 
Figur 11. Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? [Kunna 
inspirera kunden]. 
 
Det totala antalet respondenter i tabell 18 är 42 stycken, eftersom det finns bortfall på två 
respondenter. Att det är gratis att använda social media har inte haft någon påverkan för 11,9 
procent och liten påverkan för 16,7 procent, när de valde att använda social media. 21,4 
procent svarade att det har haft en ganska stor påverkan. Det faktum att det är gratis har för 
9,5 procent haft en stor påverkan och för 40,5 procent, det vill säga majoriteten, har det haft 
en mycket stor påverkan. I både stapeldiagrammet på nästa sida och i tabellen kan vi 
konstatera att det faktum att social media är gratis har haft en mycket stor påverkan för 
majoriteten av företagen, dock svarade lite mer än en fjärdedel av respondenterna att det hade 
liten eller ingen påverkan vid valet att använda det nya mediet. 
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Figur 12. Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? [Att det 
är gratis]. 
 
De respondenter som kände att det alternativ som påverkade deras val att använda social 
media inte fanns med i frågan innan, har kunnat tillägga det och svaret presenteras i tabell 19. 
Vi kan se att 7 respondenter av 44 ansåg att det fanns något alternativ som saknades i 
föregående fråga som påverkade valet att använda social media. I tabell 20 kan vi se vilken 
påverkan dessa andra alternativ hade på dessa respondenter vid valet att använda social 
media. 4,5 procent ansåg att det faktum att andra använder social media hade en stor påverkan 
till varför de valde att börja använda det. 2,3 procent svarade att stärka varumärket hade en 
stor påverkan och 2,3 procent menade att en stor påverkan hade det faktum att det är enkelt att 
använda social media. 2,3 procent ansåg att personalstolthet hade en ganska stor påverkan och 
2,3 procent anser att en liten påverkan hade det faktum att inte synas där konkurrenterna syns. 
En respondent valde att lägga till att en mycket stor påverkan till användandet av social media 
är att det är gratis, fastän det alternativet fanns med i föregående fråga och även där hade 
samma respondent svarat att det hade en mycket stor påverkan. 
 
Tabell 21 har ett bortfall vilket medför att det totala antalet respondenter är 43 stycken. I 
tabell 21 presenteras hur mycket information om företaget som har lagts upp i de sociala 
medierna. 11,6 procent har inte lagt upp någon information alls om företaget och lika många 
procent har endast lagt upp lite information om företaget i sina sociala medier. 20,9 procent 
lägger upp måttligt med information om företaget. Ganska mycket information om företaget 
lägger 37,2 procent upp och mycket information lägger 18,6 procent upp. Genom resultatet 
samt stapeldiagrammet på nästa sida kan vi tyda att företagen lägger upp ganska mycket 
information om företaget i de sociala medierna. 
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Figur 13. Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Information 
om företaget]. 
 
I tabell 22 är det totala antalet respondenter 38 stycken, eftersom bortfallet består av sex 
respondenter. Hur mycket information om branschen som respondenterna lägger upp i de 
sociala medierna presenteras i tabell 18. 10,5 procent svarade att de lägger ut mycket eller 
ganska mycket information om branschen och av dessa 10,5 procent svarade 2,6 procent att 
de lägger ut mycket information om branschen i de sociala medierna. 18,4 procent lägger ut 
information om branschen i måttlig mängd och 71,1 procent av de små och medelstora 
företagen lägger ut lite eller ingen information om branschen och 39,5 procent av de 71,1 
procenten lägger inte ut någon information alls. Med stöd av resultatet i tabell 22 och 
stapeldiagrammet nedanför kan vi konstatera att företagen inte lägger ut information om 
branschen i de sociala medierna.  
 

 
Figur 14. Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Information 
om branschen]. 
 
Tabell 23 presenterar i vilken mängd företagen lägger ut aktuella erbjudanden i butiken i de 
sociala medierna. 15,9 procent lägger inte upp det alls, 20,5 procent lägger upp det i liten 
mängd och 25 procent svarade att de lägger upp det i måttlig mängd. 18,8 procent svarade att 
de lägger ut aktuella erbjudanden som de har i butik i de sociala medierna ganska mycket och 
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20,5 procent lägger ut det mycket. Vi kan konstatera att det är en ganska jämn spridning och 
att det är nästan lika många som lägger upp aktuella erbjudanden som de har i butiken i 
sociala medier som gör det i liten mängd.  
 

 
Figur 15. Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Aktuella 
erbjudanden i butiken]. 
 
I tabell 24 är det totala antalet respondenter 43 stycken eftersom det finns ett bortfall. I tabell 
24 presenteras hur mycket information företagen lägger ut i de sociala medierna om sina 
produkter. 11,7 procent svarade att de lägger ut lite eller ingen inforation om produkter i de 
sociala medierna och 27,9 procent menar att de lägger ut information om produkter i måttlig 
mängd. 60,5 procent svarade att de lägger ut mycket eller ganska mycket information om sina 
produkter och 32,6 procent av de 60,5 procenten svarade att de lägger ut informationen 
ganska mycket i det nya mediet. Vi kan därmed konstatera, och även se i stapeldiagrammet 
nedanför, att information om företagets produkter läggs upp ganska mycket i företagets 
sociala medier.  
 

 
Figur 16. Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Produkter]. 
 
Tabell 25 har tre bortfall och därmed är det totala antalet respondenter 41 stycken. Tabell 25 
presenterar hur mycket tips företagen delar med sig av i de sociala medierna och 14,6 procent 
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svarade att de inte ger tips alls medan 12,2 procent svarade att de delar med sig av mycket tips 
i det nya mediet. Lite tips och ganska mycket tips är det 22 procent som delar med sig av och 
29,3 procent lägger ut tips i de sociala medierna i måttlig mängd. I stapeldiagrammet nedan 
kan vi se att majoriteten av företagen lägger ut tips i de sociala medierna i måttlig mängd. 
 

 
Figur 17. Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Ge tips]. 
 
Det finns bortfall på tre respondenter och därmed blir det totala antalet respondenter 41 
stycken i tabell 26, som presenterar i vilken mängd företagen lägger ut reportage i de sociala 
medierna. 80,5 procent svarade att de lägger ut lite eller inga reportage i sina sociala medier 
oh av dessa 80,5 procenten svarade 51,2 procent att de inte lägger ut några reportage i det nya 
mediet. 4,9 procent svarade att de lägger ut reportage i måttlig mängd och 14,6 procent menar 
att de lägger ut mycket eller ganska mycket reportage i de sociala medierna. Utifrån resultatet 
och stapeldiagrammet här nedanför, kan vi tyda att majoriteten av företag inte lägger ut 
reportage i de sociala medierna. 
 

 
Figur 18. Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Reportage]. 
 
Tabell 27 har tre bortfall vilket innebär att det totala antalet respondenter är 41 stycken. 
Resultatet i denna tabell presenterar i vilken mängd företagen lägger ut tävlingar i de sociala 
medierna. 68,3 procent svarade att de inte lägger ut några tävlingar och 14,6 procent menar att 
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de gör det i liten mängd. 4,9 procent anser att de gör det i måttlig mängd, 7,3 procent lägger ut 
tävlingar i de sociala medierna ganska mycket och 4,9 procent gör det mycket. Resultatet i 
tabell 27 och stapeldiagrammet nedanför visar tydligt att företagen inte lägger ut tävlingar i de 
sociala medierna. 
 

 
Figur 19. Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Tävlingar]. 
 
Det totala antalet respondenter i tabell 28 är 40 eftersom det finns fyra bortfall. Denna tabell 
visar i vilken mängd företagen lägger ut videoklipp i sina sociala medier. Majoriteten på 82,5 
procent menar att de inte laddar upp videoklipp i de sociala medierna och 5 procent svarade 
att de gör det i liten mängd. Uppladdande av videoklipp görs i måttlig mängd av 5 procent, 
2,5 procent svarade att de lägger ut videoklipp ganska mycket och 5 procent laddar upp 
mycket videoklipp i det nya mediet. Vi kan konstatera att små och medelstora företag inte 
lägger ut videoklipp i de sociala medierna. 
 

 
Figur 20. Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Videoklipp]. 
 
Tabell 29 har bortfall på två respondenter och därför blir det totala antalet respondenter 42 
stycken. Denna tabell presenterar hur mycket företagen laddar upp bilder i de sociala 
medierna och majoriteten på 47,6 procent har svarat att de laddar upp mycket bilder. 26,2 
procent menar att de laddar upp ganska mycket bilder och 11,9 procent svarade att de laddar 
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upp bilder i de sociala medierna i måttlig mängd. Lite bilder lägger 9,5 procent upp i det nya 
mediet och 4,8 procent svarade att det inte lägger upp några bilder alls. Därmed kan vi 
konstatera att majoriteten av små och medelstora företag väljer att ladda upp mycket bilder i 
de sociala medierna. 
 

 
Figur 21. Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Bilder]. 
 
Det totala antalet respondenter i tabell 30 är 42 eftersom det finns bortfall på två respondenter. 
Resultatet i tabell 30 visar hur mycket diskussioner företagen startar i de sociala medierna. 50 
procent svarade att de inte lägger upp några diskussioner, 19 procent gör det i liten mängd och 
21,4 procent gör det i måttlig mängd. Ganska mycket diskussioner startar 9,5 procent i sina 
sociala medier men ingen gör det mycket. Vi kan utifrån resultatet i tabell 30 och 
stapeldiagrammet nedanför konstatera att diskussioner i de sociala medierna inte är något som 
små och medelstora företag lägger ut.  
 

 
Figur 22. Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Diskussioner]. 
 
De företag som kände att det finns annan information som de lägger ut i social media men 
som inte fanns med som ett alternativ i föregående fråga har därför kunnat tillägga det 
alternativ som de tyckte saknades, vilket vi kan se i tabell 31. Respondenterna har även 
kunnat ranka det alternativet som de angav och det kan vi se i tabell 32. Tre respondenter 
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valde att fylla i ett annat alternativ som de tyckte saknades i föregående fråga och en tredjedel 
av dessa tre respondenter svarade att de la upp ganska mycket information om ”bakom 
kulisserna”. Nyheter och öppettider är något som en av respondenterna la upp mycket i de 
sociala medierna och den tredje respondenten svarade att de lägger upp ”sista minuten” 
mycket i sina sociala medier. 
 
I tabell 33 samt i cirkeldiagrammet här nedanför kan vi se att en majoritet, med 84,1 procent, 
har svarat att de använder social media i huvudsyfte för att marknadsföra företaget och 
produkterna. 15,9 procent har däremot svarat att huvudsyftet med att finnas i det nya mediet 
är att kommunicera med kunderna. 
 

 
Figur 23. Vilket är ert huvudsyfte med att finnas i de sociala medierna?  
 
Tabell 34 har ett bortfall vilket innebär att det totala antalet respondenter är 43 stycken. 
Respondenterna har fått ranka hur bra de tycker att social media är på att behålla och utveckla 
kundrelationer, där 1 står för dålig och 5 står för mycket bra. 2,3 procent anser att social 
media är dålig i det syftet och 18,6 procent menar att det nya mediet är ganska dåligt på att 
behålla och utveckla kundrelationen. 34,9 procent menar att mediet är sådär på att utveckla 
och behålla kundrelationerna och lika stor andel menar att mediet är bra på det. 9,3 procent 
har svarat att de tycker att social media är mycket bra på att behålla och utveckla relationen 
till kunden. Utifrån resultatet och stapeldiagrammet på nästa sida kan vi konstatera att större 
delen av små och medelstora företag anser att social media är bra på att behålla och utveckla 
kundrelationer. 
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Figur 24. Hur bra anser ni sociala medier är på att behålla/utveckla relationen till kunden?  
 
Tabell 35 har två bortfall och därför är det totala antalet respondenter 42 stycken. Tabellen 
avser att mäta hur användbar kundernas feedback anses av företagen och 1 betyder ej 
användbar och 5 betyder mycket användbar. 38,1 procent svarade att kundernas feedback är 
mycket eller ganska mycket användbar och av dessa 38,1 procent svarade 26,2 procent att 
feedbacken är ganska mycket användbar. 40,5 procent menar att feedbacken är användbar i 
måttlig mängd och 21,5 procent svarade att den inte är användbar eller användbar i liten 
mängd. Majoriteten av de små och medelstora företagen anser att kundernas feedback är 
användbar i måttlig mängd och det är en större andel som anser att feedbacken är användbar 
än som tycker att den inte är det. Däremot svarade cirka en femtedel av respondenterna att 
kundernas feedback inte är användbar eller att den endast är användbar i liten mängd. 
 

 
Figur 25. Hur användbar anser ni feedbacken ni får från kunderna i de sociala medierna är? 
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5.5 Företag 
Det finns bortfall på fem respondenter vilket innebär att det totala antalet respondenter i tabell 
36 är 39 stycken. I tabell 36 samt i stapeldiagrammet nedanför kan vi tyda att majoriteten av 
de små och medelstora företagen har 1 eller 2 anställda som är aktiva med uppdateringen i 
företagets sociala medier. 41 procent har en anställd som arbetar med det och 43,6 procent har 
två anställda som är aktiva åt företagets räkning i de sociala medierna. 5,1 procent har tre 
anställda för att uppdatera de sociala medierna och 10,3 procent har fyra anställda. I tabell 37 
kan vi se att medelvärdet för antalet aktiva med uppdatering i de sociala medierna är 1,85, 
vilket blir två personer om man avrundar det och medianen har vi själva räknat ut vilket blir 
två personer. 
 

 
Figur 26. Hur många är aktiva inom företaget med uppdatering av de sociala medierna? 
 
Tabell 38 presenterar åldern på de anställda som är aktiva med uppdateringen av social media 
i företaget. Det toatala antalet respondenter är 40 eftersom det finns ett bortfall på fyra 
respondenter. I tabell 38 kan vi översiktligt se att de flesta som arbetar med de sociala 
medierna är i åldrarna 25 till 40. I tabell 39 kan vi se att den yngsta personen som arbetar med 
att uppdatera innehållet i social media är 22 år och att den äldsta är 57 år. De anställda som 
uppdaterar företagens aktivitet i de sociala medierna är i genomsnitt 34,92 år gamla. Median 
räknade vi ut själva och det blev 35 år.  
 
Tabell 40 har två bortfall vilket leder till att det totala antalet respondenter är 42 stycken. 
Resultatet i tabell 40 visar hur aktiva företaget är i de sociala medierna och 1 står för inget och 
5 står för mycket. 40,5 procent svarade att det är aktiva i liten mängd eller att de inte är aktiva 
alls och 31 procent av de 40,5 procenten är aktiva i liten mängd. 33,3 procent svarade att de är 
aktiva i måttlig mängd och 26,1 procent svarade att de är mycket och ganska mycket aktiva i 
de sociala medierna. Vi kan därmed, och i stapeldiagrammet på nästa sida, se att majoriteten 
av de små och medelstora företagen inte är särskilt aktiva i de sociala medierna. 
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Figur 27. Hur aktiva är företaget i de sociala medierna? 

5.6 Kunder 
Tabell 41 presenterar hur mycket företaget uppfattar att deras kunder är aktiva i företagens 
sociala medier. 1 står för inget och 5 står för mycket. 31,8 procent svarade att de uppfattar 
sina kunder som lite eller inte alls aktiva i företagets sociala medier och av dessa 31,8 procent 
svarade 27,3 procent att deras kunder är aktiva i liten mängd. 50 procent svarade att deras 
kunder är aktiva i måttlig mängd och 18,2 procent uppfattar sina kunder som mycket eller 
ganska mycket aktiva i företagets sociala medier. Utifrån resultatet och stapeldiagrammet 
nedan kan vi se att företagen uppfattar att deras kunder inte är särskilt aktiva i företagens 
sociala medier. 
 

 
Figur 28. Hur aktiva är era kunder i era sociala medier? 
 
I tabell 42 presenteras sättet som kunderna är aktiva på i företagens sociala medier och det 
finns tre bortfall vilket innebär att det totala antalet respondenter är 41 stycken. I tabell 42 kan 
vi se att 19,5 procent av företagen har svarat att kunderna brukar kommentera företagets 
inlägg samt ”gilla” och 14,4 procent menar att deras kunder brukar kommentera företagets 
inlägg, ”gilla” och skriva inlägg. 9,8 procent svarade att deras kunder brukar kommentera 
företagets inlägg, ”gilla” samt skriva frågor och lika stor andel svarade att deras kunder endast 
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”gillar” i deras sociala medier. 7,3 procent menar att kunderna brukar kommentera företagets 
inlägg, ”gilla”, skriva frågor och skriva inlägg. Eftersom respondenterna kunde välja flera 
alternativ, gjorde vi en egen uträkning för att kunna ta reda på vilka enskilda aktiviteter som 
är vanligast bland kunderna vilket kan ses i tabell 43. Eftersom företagen kunde välja flera 
alternativ på denna fråga, blir den totala procentenheten större än 100 procent. 75,6 procent 
svarade att deras kunder ”gillar” i deras sociala medier och 65,9 procent menar att deras 
kunder kommenterar företagets inlägg. 39 procent svarade att deras kunder skriver inlägg, 
29,3 procent menar att deras kunder skriver frågor, 14,6 procent svarade att deras kunder 
laddar upp bilder i företagens sociala medier. Ingen av respondenterna uppgav att deras 
kunder laddar upp videoklipp i de sociala medierna och 7,3 procent fyllde i egna alternativ då 
de ansåg att det fanns aktiviteter som saknades bland alternativen. Svaren bland dessa 7,3 
procent som valde övriga aktiviteter är: kunderna tittar på bilderna på företagets tårtor, 
kunderna kommenterar produkterna och kunderna ser företagets aktivitet men avstår från att 
kommentera. 
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6. Analys 
I det här kapitlet kommer vi analysera det material vi har fått in genom vår kvantitativa 
undersökning mot den insamlade teorin. 
 
6.1 Social media 
Det är gratis att starta en sida eller konto i de sociala medierna. Det innebär att företagen inte 
är beroende av en stor budget och det är en fördel för bland annat mindre företag (Carlsson, 
2009). Detta eftersom små företag inte har en lika stor budget som större företag men 
eftersom sociala medier inte påverkar budgeten märkbart kan mindre företag använda sociala 
medier i lika stor utsträckning som större organisationer (Ström, 2010). I likhet med teorierna 
ansåg en majoritet på 40,5 procent av de små och medelstora företagen att det faktum att 
sociala medier är gratis hade en mycket stor påverkan vid valet att använda det nya mediet. 
Dock svarade 11,9 procent, det vill säga cirka en tiondel av företagen, att det faktum att 
sociala medier är gratis inte hade någon påverkan när de valde att använda sociala medier.  
 
Det sociala nätverket Facebook är det sociala mediet som har störst inflytande, just på grund 
av sitt höga medlemsantal (Ström, 2010). Vår undersökning visar att Facebook är det 
populäraste sociala mediet bland små och medelstora caféer och konditorier i Sverige, 
eftersom 87,9 procent av respondenterna svarade att de använder Facebook. Det 
nästpopuläraste sociala mediet är bloggen och används av 19,5 procent av företagen. 
Facebooks popularitet syns tydligt bland de små och medelstora företagen då 65,9 procent 
endast använder Facebook och väljer att inte kombinera det med någon mer social media. 
 
Social media är väldigt tidskrävande för ett företag eftersom det krävs kontinuerliga 
uppdateringar från företagets sida (Carlsson, 2009). Av de små och medelstora företag som 
inte använder social media var det 28 procent som svarade att de inte gör det på grund av att 
det är för tidskrävande, vilket är det näst största skälet till varför företag inte använder det nya 
mediet. Carlsson (2010) menar dock att det finns sätt att som företag bli mer effektiv i de 
sociala medierna och att spara tid. Detta genom att använda sig av sidor som TweetDeck eller 
HootSuite. Dessa sidor är tidssparande eftersom företaget inte behöver uppdatera varje social 
media för sig utan istället kan företaget skriva ett inlägg i antingen TweetDeck eller HootSuite 
vilket därefter skickas till alla företagets sidor i de sociala medierna där de är aktiva 
(Carlsson, 2010).  
 
Företag kan vinna mycket på att hålla sig uppdaterade om vad som skrivs om dem i de sociala 
medierna. De kan svara på negativ kritik i tid innan den sprids och de kan även få kunskap om 
vad deras kunder tycker borde förbättras (Solin, 2010). Enligt vår undersökning läser 54,4 
procent av de små och medelstora företagen vad som skrivs om dem i de sociala medierna och 
45,6 procent gör det inte. Tittar man istället på skillnaden mellan de som använder social 
media och de som inte gör det visar det sig att 74,4 procent av de som använder social media 
även läser vad som skrivs om dem i andra nya medier medan 25,6 procent som använder 
mediet väljer att inte läsa vad som skrivs om dem där, vilket motsvarar cirka en fjärdedel. 
Undersökningen visar även att 80 procent av de företag som inte använder social media även 
väljer att inte hålla sig uppdaterade om vad som skrivs om dem i mediet medan 20 procent, 
det vill säga en femtedel, av företagen som inte använder social media ändå väljer att läsa vad 
som skrivs om dem i de sociala medierna.  
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6.2 Användning av social media 
Goda relationer och service är grunden inom relationsmarknadsföring och mindre företags 
huvudmål är oftast att skapa långvariga relationer (Gummesson, 2002). Företag bör i första 
hand använda sociala medier för att bland annat bygga kundrelationer och skapa förtroende 
(Carlsson, 2009). I vår undersökning svarade 44,2 procent att social media är bra eller mycket 
bra på att behålla/utveckla kundrelationer och 20,9 procent svarade att social media är dåliga 
eller ganska dåliga på att behålla/utveckla relationen till kunden. Även fast en femtedel inte 
anser att sociala medier är ett särskilt bra verktyg för att underhålla kundrelationer, anser mer 
än dubbelt så många att det faktiskt är det. 
 
Ett långsiktigt samarbete mellan företag och kund är viktigt eftersom de då ser varandra som 
medparter (Gummesson, 2002). Mindre företag har ofta en personlig relation till sina kunder 
(Holmström & Wikberg, 2010). Klädbutiken Mandel hade redan personlig och nära kontakt 
med sina kunder och därför valde de att denna relation till kunden skulle återspeglas i de 
sociala medierna (Carlsson, 2009). Att stärka relationen till kunden hade en stor eller mycket 
stor påverkan vid valet att använda social media för 65,8 procent, det vill säga cirka två 
tredjedelar, av de små och medelstora företag som ingick i vår undersökning. 34,1 procent av 
dessa 65,8 procenten svarade att det hade en mycket stor påverkan. Däremot svarade 14,6 
procent att stärka kundrelationen hade liten eller ingen påverkan vid beslutet att använda 
social media. 
 
Hur ett företag hanterar klagomål, agerar och reagerar samt hur tillgängligt det är för 
kunderna, avgör hur kundinriktat företaget är (Grönroos, 2008). I vår undersökning svarade 
39,1 procent att personligt kunna bemöta kunders åsikter på nätet hade stor eller mycket stor 
påverkan vid valet att använda social media. Dock svarade 41,4 procent att det hade liten eller 
ingen påverkan för dem och 34,1 procent av dessa 41,4 procent svarade att personligt bemöta 
kunders åsikter på Internet hade liten påverkan vid beslutet att använda social media.   
 
För att företag ska kunna skapa en långsiktig relation med sina kunder måste de synas där de 
är och både nuvarande och blivande kunder finns i de sociala medierna (Halligan & Shah, 
2010; Solin, 2010). Bland de små och medelstora företagen som var med i vår undersökning 
svarade 58,2 procent att hitta nya kunder hade en stor eller mycket stor påverkan vid valet att 
använda social media. 16,3 procent svarade att det hade liten eller ingen påverkan.  
 
Företag kan använda social media för att inspirera sina kunder och det är något som bland 
annat Blomsterlandet gör på sin sida i det sociala nätverket Facebook (Carlsson, 2010). I vår 
undersökning framkom det att kunna inspirera kunden hade en stor eller mycket stor påverkan 
vid valet att använda social media på 69,8 procent av de små och medelstora företagen som 
ingick i undersökningen. Endast 7 procent svarade att det hade en liten påverkan och ingen 
svarade att det inte hade någon påverkan.  
 
Företag kan ge tips till sina kunder i de sociala medierna och Blomsterlandet väljer att lägga 
ut tips till sina kunder på Facebook (Carlsson, 2010). Även företaget Whole Foods Market 
brukar ge tips till sina kunder, bland annat hur de kan få kinkiga barn att äta mer, hur 
matbudgeten kan sänkas och liknande (Ström, 2010). Från vår undersökning fick vi veta att 
det är främst i måttlig mängd som små och medelstora caféer och konditorier lägger ut tips i 
de sociala medierna.  
 
Företag kan informera sina kunder om företaget i de sociala medierna och ett företag som gör 
detta är SJ (Carlsson, 2010). Vid snökrisen för några år sedan valde SJ att börja använda 
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Twitter för att hålla sina kunder informerade om företaget och tågtrafiken (Ronge, 2009). 
Whole Foods Market väljer också att lägga upp information om företaget i de sociala 
medierna (Halligan & Shah, 2010). Ganska mycket eller mycket information om företaget 
lägger 55,8 procent upp i de sociala medierna och mindre än hälften, 23,2 procent, lägger upp 
lite eller ingen information om företaget. Enligt Carlsson (2009) kan företag välja att lägga ut 
information om branschen i de sociala medierna. Företaget Accessoara skriver inlägg och 
lägger ut information om accessoarer, skönhet, mode och liknande ämnen (Carlsson, 2009). I 
vår undersökning visade det sig att 71,1 procent svarade att de lägger ut lite eller ingen 
information om branschen och av dessa 71,1 procent lägger 39,5 procent inte ut någon 
information om branschen alls. Däremot lägger 2,6 procent ut mycket information om 
branschen.  
 
En intressant sak att lägga ut i de sociala medierna för kunderna är reportage och Whole 
Foods Market är ett företag som brukar lägga ut reportage från bland annat ekologiska gårdar 
samt artiklar i de sociala medierna (Ström, 2010; Halligan & Shah, 2010). Företaget Innocent 
drinks har lagt ut reportage där barn berättar varför de tycker om deras produkter (Ström, 
2010). 80,5 procent svarade att de lägger ut lite eller inga reportage i de sociala medierna 
medan 14,6 procent lägger ut mycket eller ganska mycket reportage i det nya mediet. Ström 
(2010) menar att Whole Foods använder sina sociala medier rätt då de lägger ut mycket olika 
saker i det nya mediet och Whole Foods Market anordnar bland annat tävlingar i de sociala 
medierna (Ström, 2010). I vår undersökning framkom det dock att 68,3 procent inte anordnar 
några tävlingar i sina sociala medier och endast 4,9 procent lägger ut mycket tävlingar på sina 
sidor i det nya mediet. 
 
Social media har gjort det möjligt för företag att ladda upp ett videoklipp och göra det 
tillgängligt för kunderna och det är en av sakerna som Whole Foods Market lägger ut i sina 
sociala medier (Halligan & Shah, 2010). De lägger ut videoklipp på matlagning och olika 
reportage och näringsaspekter och företaget Innocent Drinks väljer även de att ladda upp 
reportage men även reklamfilmer och andra roliga filmklipp (Ström, 2010). I vår 
undersökning framkom det att 82,5 procent av de små och medelstora företagen inte laddar 
upp några videoklipp i de sociala medierna. Enligt Ström (2010) kan företag även ladda upp 
bilder i de sociala medierna och både Whole Foods Market och Innoocent Drinks laddar upp 
bilder i de sociala medierna från olika evenemang som de har ordnat (Ström, 2010). Beteendet 
vid uppladdning av bilder i de sociala medierna är tvärtemot företagens uppladdning av 
videoklipp. 47,6 procent laddar upp mycket bilder i de sociala medierna medan endast 4,8 
procent inte laddar upp några bilder i det nya mediet. 

6.2.1 Marknadsföringsverktyg 
Sociala medier bör framförallt användas som marknadsföringsverktyg av entreprenörer 
(Bresciani & Eppler, 2010). På grund av sociala mediers låga kostnad borde företag 
marknadsföra sig i det nya mediet, dock borde de avstå från att göra det i första hand 
(Carlsson, 2009; Solin, 2010). Till skillnad från vad Carlsson (2009) och Solin (2010) säger, 
använder respondenterna i vår undersökning sociala medier för att marknadsföra sitt företag 
och sina produkter i första hand. 84,1 procent av de små och medelstora företagen håller med 
Bresciani och Eppler (2010) genom att använda social media i huvudsyfte som ett 
marknadsföringsverktyg medan resterande 15,9 procent väljer att använda de sociala 
medierna i huvudsyfte för att kommunicera med sina kunder. I vår undersökning svarade 73,8 
procent att marknadsföra företaget hade stor eller mycket stor påverkan vid valet av social 
media medan endast 7,2 procent svarade att det hade liten eller ingen påverkan.  
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Företag kan välja att presentera och exponera sina produkter eller tjänster i de sociala 
medierna (Solin, 2010; Carlsson, 2010). De kan även välja att informera kunderna om nya 
produkter eller tjänster i social media (Solin, 2010). I vår undersökning kunde vi fastställa att 
60,5 procent av de små och medelstora företagen lägger ut mycket eller ganska mycket 
information om produkterna medan 11,7 procent lägger ut lite eller ingen information alls i 
det nya mediet. 
 
Företag kan använda sociala medier för att informera om erbjudanden (Carlsson, 2010). 
Klädaffären Mandel som får in nya plagg varje dag, väljer att dagligen informera sina kunder 
om de nya plaggen i de sociala medierna (Carlsson, 2009). I vår undersökning framkom det 
att det är en ganska jämn spridning mellan de små och medelstora företag som inte lägger ut 
aktuella erbjudanden i butiken i sina sociala medier och mellan de som lägger ut till viss del 
samt de som lägger ut informationen mycket.  

6.2.2 Feedback 
En fördel med att finnas i de sociala medierna för företag är att de kan ta del av kunders 
åsikter och få reda på vad som borde förbättras (Halligan & Shah, 2010; Solin, 2010). De kan 
även själva efterfråga feedback från kunderna och fråga vad de tycker om företagets produkter 
eller tjänster och även testa produkter eller tjänster som de ännu inte är säkra på för att se 
vilken respons dessa får (Carlsson, 2010; Solin, 2010). Trots att 38,1 procent i vår 
undersökning svarade att kundernas feedback i de sociala medierna är mycket eller ganska 
mycket användbar, svarade 40,5 procent att feedbacken endast är användbar i måttlig mängd 
och 21,5 procent menar att den är lite eller inte alls användbar. 

6.2.3 Kommunikationskanal 
Sociala medier kan innebära möjligheter för företag, eftersom de kan kommunicera med sina 
kunder och få en fördjupad kunddialog (Solin, 2010). Social media bör framförallt användas 
för att skapa dialog med kunderna (Solin, 2010; Carlsson; 2009). Dock var det endast 15,9 
procent som svarade att deras huvudsyfte i sociala medier är att kommunicera med kunder, 
istället visade det sig att majoriteten med 84,1 procent svarade att huvudsyftet i de sociala 
medierna för små och medelstora företag är att marknadsföra företaget och dess produkter. 
 
Sociala medier kan vara en bra plattform för företag att kommunicera med sina kunder 
eftersom deras kunder redan kommunicerar med varandra där (Halligan & Wikberg, 2010). 
Vid kommunikation i sociala medier skapas en tvåvägskommunikation där både kunden och 
företaget lyssnar och pratar och därmed skapas det en dialog. Detta är självklart något som 
företaget själva bestämmer om de vill ha i de sociala medierna, men specialister inom 
kommunikation menar att det krävs en tvåvägskommunikation i de sociala medierna och att 
företaget måste lyssna på kunderna (Ström, 2010). I vår undersökning svarade 66,7 procent att 
kommunicera med befintliga kunder hade stor eller mycket stor påverkan vid valet att 
använda social media och ingen svarade att det inte hade någon påverkan alls. 
 
Interaktivitet innebär att företag och kund kommunicerar dynamiskt med varandra och om 
kunden gör något, svarar företaget på detta vilket får kunden att reagera och företaget i sin tur 
att återigen svara kunden (Dahlén, 2002). Sociala medier används för att skapa en dialog med 
kunderna, men företag kan även starta diskussioner som till exempel företaget Innocent 
Drinks som brukar lägga upp diskussioner kring hälsofrågor i sina sociala medier (Ström, 
2010). Även Ving lägger upp diskussioner kring resmål och restips, i vilka deras kunder 
brukar engagera sig i (Carlsson, 2009). I vår undersökning svarade dock 50 procent att de 
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aldrig lägger ut diskussioner i sociala medier och ingen av de små och medelstora företagen 
lägger ut mycket diskussioner i det nya mediet. 

6.3 Företag 
För att företag ska lyckas i de sociala medierna, behöver de vara beredda att lägga ner 
engagemang och tid i dem. De behöver vara aktiva i de sociala medierna, speciellt med tanke 
på att det krävs kontinuerliga uppdateringar (Carlsson, 2009). I vår undersökning framkom 
det att 9,5 procent inte är aktiva alls i de sociala medierna, trots att de har någon typ av social 
media. Majoriteten av de små och medelstora företagen svarade att de är aktiva i måttlig eller 
liten mängd med 33,3 procent respektive 31 procent. Solin (2010) förklarar att mindre företag 
bör ha i åtanke att det krävs personliga resurser för att uppdatera och vara aktiv i de sociala 
medierna (Solin, 2010). De små och medelstora företagen svarade att de har som mest fyra 
anställda som är aktiva med företagets aktivitet i de sociala medierna och minst en anställd. 
43,6 procent har två anställda som sköter företagets sociala medier och 41 procent har endast 
en anställd. Både medianen och medelvärdet är två, vilket visade att det är vanligast att ha två 
anställda som arbetar med företagets sociala medier. 

6.4 Kunder 
Aktivitet är när kunden själv går till företagets hemsida och hämtar information. Kunden har 
då själv valt att leta upp informationen till skillnad från när reklam går på TV eller radio då 
kunden inte kan påverka vilken information den blir exponerad för (Dahlén, 2002). Den nya 
kommunikationsprocessen som har skapats i de sociala medierna syftar på att företagets 
budskap och reklam finns på Internet men att det är kunden själv som avgör om den vill söka 
upp den eller välja bort den (Carlsson, 2009). Resultatet i vår undersökning kan visa att det 
finns en tendens till att kundernas aktivitet följer företagets aktivitet i de sociala medierna. 
Detta eftersom majoriteten av företagen har uppfattat att deras kunder är aktiva i deras sociala 
medier i måttlig mängd, samtidigt som en majoritet av företagen har svarat att de själva är 
aktiva i måttlig mängd i sina sociala medier. Enligt Carlsson (2009) kan kunder välja att vara 
aktiva i de sociala medierna genom att kommentera eller sprida vidare företagets budskap. 
Ström (2010) menar att Whole Foods Markets kunder är aktiva på företagets sida genom att 
kommentera företagets inlägg. Även Innocent Drinks kunder är aktiva i företagets sociala 
medier genom att ställa frågor, skriva inlägg och vara med i diskussioner (Ström, 2010). När 
vi skulle kartlägga på vilket sätt kunderna är aktiva i företagens sociala medier, fick vi reda på 
att 75,6 procent av företagen uppfattar att deras kunder ”gillar” i deras sociala medier, 65,9 
procent av företagens kunder kommenterar företagens inlägg, 39 procent av företagens kunder 
skriver egna inlägg, 29,3 procent av företagens kunder ställer frågor och 14,6 procent av 
företagens kunder laddar upp bilder i företagets sociala medier. Dessa fem aktiviteter är 
populärast bland små och medelstora företags kunder i företagens sociala medier. Den 
populäraste kombinationen av aktiviteter bland företagens kunder är att ”gilla” och 
kommentera företagens aktiviteter, vilket 19,5 procent av de små och medelstora företagen 
svarade att deras kunder gör. 



50 
 

7. Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att svara på vår problemformulering ”Hur använder sig små och 
medelstora företag av social media?” samt att ge förslag på fortsatt forskning. 
 
Genom vår undersökning kan vi se att små och medelstora företag i café- och 
konditoribranschen använder sig av sociala medier framför allt i ett marknadsföringssyfte. Då 
84 procent anser att deras huvudsyfte med att använda sociala medier är som ett 
marknadsföringsverktyg. De sociala medierna används även för att kommunicera med 
kunderna, men inte i lika stor utsträckning. Detta visar att vår modell är aktuell, där små och 
medelstora företag i första hand bör använda sociala medier som ett marknadsföringsverktyg 
och i andra hand som en kommunikationskanal. Modellen presenteras här under. 
Undersökningen visar även att den information som små och medelstora företag väljer att 
lägga upp är om själva företaget, olika erbjudanden, bilder och företagets produkter.  
 

 
Modell 1. Små och medelstora företags användande av social media (Domi & Wireskog, 
2011). 
 
Då teorin förklarar att det är mycket lättare att sprida negativa åsikter om ett företag i de 
sociala medierna uppmanar teorierna företag att hålla sig uppdaterade om vad som skrivs om 
dem där. Detta för att kunna svara på kritiken i tid innan den sprids till för många. Vår 
undersökning visar att en fjärdedel av de företag som använder social media inte läser vad 
som skrivs om dem i de sociala medierna och hela 80 procent av de som inte använder social 
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media väljer även att inte läsa vad som skrivs om dem där. Detta tycker vi är märkligt 
eftersom teorierna förklarar att det gynnar företagen att hålla sig uppdaterade. 
 
Vår undersökning visar att bland annat de faktorer som vi trodde skulle ha haft stor påverkan 
på företagens val att använda sig av social media inte har så stor påverkan. Bland dessa hittar 
vi det faktum att social media är gratis att använda, vilket teorierna anser är den största 
fördelen med social media för små företag. Därför blev vi förvånade när det visade sig att en 
fjärdedel av företagen i vår undersökning svarade att det inte har haft någon eller endast liten 
påverkan i valet. Enligt teorierna är en annan fördel med social media att företag kan bemöta 
kundernas åsikter och ta till sig av det som kunderna anser borde förbättras. Utifrån detta 
förväntade vi oss att fler företag skulle uppfatta kundernas feedback som större nytta dock 
visade vår undersökning att cirka 21 procent av de medverkande företagen anser att den 
feedbacken de kan få från de sociala medierna inte är användbar eller bara användbar i liten 
mängd, det vill säga nästan en femtedel av de medverkande. Frågan som vi ställer oss är om 
de små och medelstora företagen anser det vara någon skillnad på feedback på Internet och 
feedback som fås personligen.   
 
Även om varför företagen väljer att inte använda sig av social media inte ingår i vår 
frågeställning anser vi det vara en värdefull insikt att förstå även den sidan av företagen. De 
företagen i vår undersökning som inte använder sig av social media ansåg det vara för 
tidskrävande, vilket det enligt teorierna är. Det krävs att det läggs ner tid på att kontinuerligt 
uppdatera för att se en märkbar effekt av sina ansträngningar. Dock finns det självklart 
metoder som underlättar och gör det mer tidseffektivt som till exempel sidorna TweetDeck 
och HootSuite. Där har företag alla sina sociala medier samlade på en plats och de sparar tid 
eftersom de endast behöver skriva ett inlägg en gång då det publiceras i alla företagets sociala 
medier med hjälp av dessa sidor.   
 
Även det faktum att det inte finns någon kunskap om att använda sig av social media hos den 
ansvariga i företaget gör att företaget inte är aktiva. Kanske finns det någon på företaget som 
är intresserad att hjälpa till som sitter inne med dessa kunskaper.  

7.1 Praktiska förslag 
 

• Vi kan i undersökningen se att kundernas aktivitet till viss del följer företagets 
aktivitet. Vårt tips till företagen är att om de vill få ut mer av sina kunder i de sociala 
medierna så krävs det att de själva blir mer aktiva.  

 
• Aktivera kunderna mer i de sociala medierna, genom till exempel rabatt eller en 

tävling vilket är funktioner som idag nästan inte används alls. 
 

• Istället för att bara företaget laddar upp bilder på till exempel deras Facebook sida kan 
företaget försöka aktivera kunderna genom att be dem ladda upp bilder. Genom detta 
kan företaget även få in värdefull feedback från kunderna.  

7.2 Kritik mot uppsatsen 
Vi är medvetna om att det finns kritik mot uppsatsen och att det finns saker som kunde ha 
förbättrats. Vi anser att uppsatsen hade varit mer tillförlitlig om vi hade haft med fler 
respondenter i vår undersökning. Vi borde därför ha börjat med utskicken av enkäten tidigare 
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för att få in fler svar. Vi anser även att vi hade kunnat se tydligare samband mellan olika 
variabler och kunnat dra starkare slutsatser om vi hade haft med chi-två test i resultatkapitlet. 
På så sätt hade uppsatsen kunnat få ett mer förklarande syfte, vilket var tanken från början. 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Vi anser det ha varit intressant och givande att undersöka hur små och medelstora företag 
använder sig av social media.  
 
Ett annat förslag till forskning är att undersöka vad kunderna vill få ut av företaget när de 
väljer att följa det i social media och se användandet från deras sida. Detta för att företaget ska 
få en bättre förståelse för sina kunder.  
 
Vi ser även att det skulle vara en fördel att undersöka en annan bransch för att säkrare kunna 
se om det är generaliserande för små och medelstora företag eller inte.  
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Bilaga 2. Statistik 

Tabell 1 
Beskrivande statistik 

 N Minimum Maximum 

Hur många anställda har ni i 

företaget? 

67 1 70 

Giltigt N  67   
 
Tabell 2 

I vilken stad/städer är företaget verksam (använder social media)? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Boden 1 2,3 2,3 2,3 

Borlänge 1 2,3 2,3 4,5 

Dals Långed 1 2,3 2,3 6,8 

Eksjö 1 2,3 2,3 9,1 

Eskilstuna 1 2,3 2,3 11,4 

Falkenberg 1 2,3 2,3 13,6 

Gnosjö/Anderstorp/Gislaved

/Smålandsstenar 

1 2,3 2,3 15,9 

Göteborg 1 2,3 2,3 18,2 

Halmstad 3 6,8 6,8 25,0 

Helsingborg 1 2,3 2,3 27,3 

Hunnebostrand 1 2,3 2,3 29,5 

Härnösand 1 2,3 2,3 31,8 

Jönköping 1 2,3 2,3 34,1 

Kristianstad 1 2,3 2,3 36,4 

Kumla/Örebro 1 2,3 2,3 38,6 

Loftahammar Överum 

Valdersmarsvik 

1 2,3 2,3 40,9 

Lund 1 2,3 2,3 43,2 

Lysekil 1 2,3 2,3 45,5 

Löddeköpinge 1 2,3 2,3 47,7 

Malmö 1 2,3 2,3 50,0 

Mariefred 1 2,3 2,3 52,3 

Norrköping 2 4,5 4,5 56,8 

Nyköping 1 2,3 2,3 59,1 
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Nynäshamn/Stockholm 1 2,3 2,3 61,4 

Sala 1 2,3 2,3 63,6 

Sjöbo 2 4,5 4,5 68,2 

Slöinge 1 2,3 2,3 70,5 

Stockholm 6 13,6 13,6 84,1 

Säffle 1 2,3 2,3 86,4 

Tomelilla 1 2,3 2,3 88,6 

Uddevalla 1 2,3 2,3 90,9 

Ulricehamn 1 2,3 2,3 93,2 

Vara 1 2,3 2,3 95,5 

Växjö 1 2,3 2,3 97,7 

Östersund 1 2,3 2,3 100,0 

Totalt 44 100,0 100,0  

Tabell 3 
I vilken stad/städer är företaget verksam (använder inte social media)? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Avesta 1 4,0 4,0 4,0 

Burgsvik 1 4,0 4,0 8,0 

Dalsjöfors 1 4,0 4,0 12,0 

Emmaboda 1 4,0 4,0 16,0 

Finspång 1 4,0 4,0 20,0 

Färila 1 4,0 4,0 24,0 

Göteborg  3 12,0 12,0 36,0 

Halmstad 1 4,0 4,0 40,0 

Kungälv 1 4,0 4,0 44,0 

Lund / Staffanstorp 1 4,0 4,0 48,0 

MALMÖ 2 8,0 8,0 56,0 

Stockholm 4 16,0 16,0 72,0 

Sundsvall 1 4,0 4,0 76,0 

Tranås 1 4,0 4,0 80,0 

Trollhättan 1 4,0 4,0 84,0 

Åtvidaberg 1 4,0 4,0 88,0 

Ängelholm 1 4,0 4,0 92,0 

Över hela landet 1 4,0 4,0 96,0 

Överkalix 1 4,0 4,0 100,0 

Totalt 25 100,0 100,0  
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Tabell 4 
Använder ni er av sociala medier i ert företag? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltig Ja 44 63,8 63,8 63,8 

Nej 25 36,2 36,2 100,0 

Totalt 69 100,0 100,0  

Tabell 5 
Vilken/vilka sociala medier? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Blogg 1 2,3 2,4 2,4 

Blogg, Facebook 3 6,8 7,3 9,7 

Blogg, Facebook, egen 

hemsida med Wordpress-

motor 

1 2,3 2,4 12,1 

Blogg, Facebook, Hemsida 1 2,3 2,4 14,5 

Blogg, Facebook, Twitter, 

YouTube, Flickr 

1 2,3 2,4 16,9 

Blogg, Facebook, YouTube 1 2,3 2,4 19,3 

Facebook 27 61,4 65,9 85,2 

Facebook, hemsida 1 2,3 2,4 87,6 

Facebook, YouTube 1 2,3 2,4 90,0 

hemsida 2 4,5 4,9 94,9 

tidning hemsida 1 2,3 2,4 97,3 

YouTube 1 2,3 2,4 100,0 

Totalt 

Bortfall 

Totalt 

41 

3 

44 

93,2 

6,8 

100,0 

100,0 
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Tabell 6 
Social media Frekvens Giltig procent 
Blogg 8 19,5 
Facebook 36 87,8 
Twitter 1 2,4 
YouTube 4 9,8 
Flickr 1 2,4 
Övrigt 5 12,2 
Totalt 41 134,1 
Bortfall 3   
Totalt 44   

Tabell 7 
Varför har ni valt att inte använda er av sociala medier? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Det är för tidskrävande 6 24,0 24,0 24,0 

Det är för tidskrävande, Ej 

tänkt tanken på att använda 

sociala medier, Har ingen 

kunskap om att använda 

sociala medier 

1 4,0 4,0 28,0 

Ej tänkt tanken på att 

använda sociala medier 

3 12,0 12,0 40,0 

Ej tänkt tanken på att 

använda sociala medier, 

Har ingen kunskap om att 

använda sociala medier 

1 4,0 4,0 44,0 

Finns inget intresse från 

företagets håll 

2 8,0 8,0 52,0 

Finns inget intresse från 

företagets håll, Ej tänkt 

tanken på att använda 

sociala medier, Har ingen 

kunskap om att använda 

sociala medier, Ser inte att 

det skulle tillföra företaget 

något 

1 4,0 4,0 56,0 
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Finns inget intresse från 

företagets håll, Har ingen 

kunskap om att använda 

sociala medier, Ser inte att 

det skulle tillföra företaget 

något 

1 4,0 4,0 60,0 

Finns inget intresse från 

företagets håll, Ser inte att 

det skulle tillföra företaget 

något 

1 4,0 4,0 64,0 

Finns inget intresse från 

företagets håll, Vår 

målgrupp finns ej i de 

sociala medierna 

1 4,0 4,0 68,0 

Har ingen kunskap om att 

använda sociala medier 

3 12,0 12,0 80,0 

Har ingen kunskap om att 

använda sociala medier, ska 

använda facebook snart 

1 4,0 4,0 84,0 

Har inte funnits tid 1 4,0 4,0 88,0 

Ser inte att det skulle tillföra 

företaget något 

2 8,0 8,0 96,0 

Ser över det och kommer 

troligtvis att börja med det 

fram över. 

1 4,0 4,0 100,0 

Totalt 25 100,0 100,0  

Tabell 8 
Varför använder ni inte social media Frekvens Giltig procent 
Finns inget intresse från företagets håll 6 24 
Det är för tidskrävande 7 28 
Ej tänkt tanken på att använda sociala medier 6 24 
Har ingen kunskap om att använda sociala medier 8 32 
Ser inte att det skulle tillföra företaget något 5 20 
Vår målgrupp finns ej i de sociala medierna 1 4 
Övrigt 3 12 
Totalt 25 144 
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Tabell 9 
Läser ni vad som skrivs om företaget i andra sociala medier? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ja 37 53,6 54,4 54,4 

Nej 31 44,9 45,6 100,0 

Totalt 68 98,6 100,0  
Bortfall System 1 1,4   
Totalt 69 100,0   

Tabell 10 
Läser ni vad som skrivs om företaget i andra sociala medier? * Använder ni er av sociala 

medier i ert företag? Korstabell 

 
Använder ni er av sociala medier i 

ert företag? 

Totalt Ja Nej 

Läser ni vad som skrivs om 

företaget i andra sociala 

medier? 

Ja Antal 32 5 37 

% av Totalt 47,1% 7,4% 54,4% 

Nej Antal 11 20 31 

% av Totalt 16,2% 29,4% 45,6% 

Totalt Antal 43 25 68 

% av Totalt 63,2% 36,8% 100,0% 

Tabell 11 
Läser ni vad som skrivs om företaget i andra sociala medier? * Använder ni er av sociala medier i ert företag? 

Korstabell 

 
Använder ni er av sociala medier i 

ert företag? 

Totalt Ja Nej 

Läser ni vad som skrivs om 

företaget i andra sociala 

medier? 

Ja Antal 32 5 37 

% av Använder ni er av 

sociala medier i ert företag? 

74,4% 20,0% 54,4% 

Nej Antal 11 20 31 

% av Använder ni er av 

sociala medier i ert företag? 

25,6% 80,0% 45,6% 

Totalt Antal 43 25 68 

% av Använder ni er av 

sociala medier i ert företag? 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 12 
Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? 

[Hitta nya kunder] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 3 6,8 7,0 7,0 

2 4 9,1 9,3 16,3 

3 11 25,0 25,6 41,9 

4 14 31,8 32,6 74,4 

Mycket 11 25,0 25,6 100,0 

Totalt 43 97,7 100,0  
Bortfall System 1 2,3   
Totalt 44 100,0   

 
Tabell 13 

Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? 

[Kommunicera med befintliga kunder] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt 2 7 15,9 16,7 16,7 

3 7 15,9 16,7 33,3 

4 13 29,5 31,0 64,3 

Mycket 15 34,1 35,7 100,0 

Totalt 42 95,5 100,0  
Bortfall System 2 4,5   
Totalt 44 100,0   
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Tabell 14 
Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? 

[Marknadsföra företaget] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 1 2,3 2,4 2,4 

2 2 4,5 4,8 7,1 

3 8 18,2 19,0 26,2 

4 15 34,1 35,7 61,9 

Mycket 16 36,4 38,1 100,0 

Totalt 42 95,5 100,0  
Bortfall System 2 4,5   
Totalt 44 100,0   

Tabell 15 
Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? 

[Personligt kunna bemöta kunders åsikter på nätet] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 3 6,8 7,3 7,3 

2 14 31,8 34,1 41,5 

3 8 18,2 19,5 61,0 

4 9 20,5 22,0 82,9 

Mycket 7 15,9 17,1 100,0 

Totalt 41 93,2 100,0  
Bortfall System 3 6,8   
Totalt 44 100,0   
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Tabell 16 
Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? 

[Stärka relationen till kunden] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltig Ingen 1 2,3 2,4 2,4 

2 5 11,4 12,2 14,6 

3 8 18,2 19,5 34,1 

4 13 29,5 31,7 65,9 

Mycket 14 31,8 34,1 100,0 

Totalt 41 93,2 100,0  
Bortfall System 3 6,8   
Totalt 44 100,0   

Tabell 17 
Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? 

[Kunna inspirera kunden] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltig 2 3 6,8 7,0 7,0 

3 10 22,7 23,3 30,2 

4 12 27,3 27,9 58,1 

Mycket 18 40,9 41,9 100,0 

Totalt 43 97,7 100,0  
Bortfall System 1 2,3   
Totalt 44 100,0   
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Tabell 18 
Vilken påverkan hade dessa alternativ vid valet att använda sociala medier? 

[Att det är gratis] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 5 11,4 11,9 11,9 

2 7 15,9 16,7 28,6 

3 9 20,5 21,4 50,0 

4 4 9,1 9,5 59,5 

Mycket 17 38,6 40,5 100,0 

Totalt 42 95,5 100,0  
Bortfall System 2 4,5   
Totalt 44 100,0   

Tabell 19 
Annat alternativ som påverkade valet att använda sociala medier? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt alla andra har det 1 2,3 12,5 12,5 

att stärka varumärket 1 2,3 12,5 25,0 

beställningar 1 2,3 12,5 37,5 

enkelt att använda 1 2,3 12,5 50,0 

gratis 1 2,3 12,5 62,5 

Inte synas där 

konkurrenterna syns. 

1 2,3 12,5 75,0 

många andra har det 1 2,3 12,5 87,5 

Personalstolthet 1 2,3 12,5 100,0 

Totalt 8 18,1 100,0  

Bortfall 

Totalt 

36 

44 

81,8 

100,0 
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Tabell 20 
Annat alternativ som påverkar Hur mycket det påverkar Antal Procent 
Många andra har det 4 2 4,5 
Stärka varumärket 4 1 2,3 
Beställningar 5 1 2,3 
Enkelt att använda 4 1 2,3 
Inte synas där konkurrenterna syns 2 1 2,3 
Personalstolthet 3 1 2,3 
Gratis 5 1 2,3 
Övriga som ej hade alternativ att tillägga   36 81,80 
Totalt   44 100  

Tabell 21 
Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? 

[Information om företaget] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltig Ingen 5 11,4 11,6 11,6 

2 5 11,4 11,6 23,3 

3 9 20,5 20,9 44,2 

4 16 36,4 37,2 81,4 

Mycket 8 18,2 18,6 100,0 

Totalt 43 97,7 100,0  
Bortfall System 1 2,3   
Totalt 44 100,0   

Tabell 22 
Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? 

[Information om branschen] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltig Ingen 15 34,1 39,5 39,5 

2 12 27,3 31,6 71,1 

3 7 15,9 18,4 89,5 

4 3 6,8 7,9 97,4 

Mycket 1 2,3 2,6 100,0 

Totalt 38 86,4 100,0  
Bortfall System 6 13,6   
Totalt 44 100,0   
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Tabell 23 
Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? 

[Aktuella erbjudanden i butiken] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 7 15,9 15,9 15,9 

2 9 20,5 20,5 36,4 

3 11 25,0 25,0 61,4 

4 8 18,2 18,2 79,5 

Mycket 9 20,5 20,5 100,0 

Totalt 44 100,0 100,0  

Tabell 24 
Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? 

[Produkter] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 2 4,5 4,7 4,7 

2 3 6,8 7,0 11,6 

3 12 27,3 27,9 39,5 

4 14 31,8 32,6 72,1 

Mycket 12 27,3 27,9 100,0 

Totalt 43 97,7 100,0  
Bortfall System 1 2,3   
Totalt 44 100,0   

Tabell 25 
Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Ge tips] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 6 13,6 14,6 14,6 

2 9 20,5 22,0 36,6 

3 12 27,3 29,3 65,9 

4 9 20,5 22,0 87,8 

Mycket 5 11,4 12,2 100,0 

Totalt 41 93,2 100,0  
Bortfall System 3 6,8   
Totalt 44 100,0   
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Tabell 26 
Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? 

[Reportage] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 21 47,7 51,2 51,2 

2 12 27,3 29,3 80,5 

3 2 4,5 4,9 85,4 

4 3 6,8 7,3 92,7 

Mycket 3 6,8 7,3 100,0 

Totalt 41 93,2 100,0  
Bortfall System 3 6,8   
Totalt 44 100,0   

Tabell 27 
Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Tävlingar] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 28 63,6 68,3 68,3 

2 6 13,6 14,6 82,9 

3 2 4,5 4,9 87,8 

4 3 6,8 7,3 95,1 

Mycket 2 4,5 4,9 100,0 

Totalt 41 93,2 100,0  
Bortfall System 3 6,8   
Totalt 44 100,0   
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Tabell 28 
Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? 

[Videoklipp] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 33 75,0 82,5 82,5 

2 2 4,5 5,0 87,5 

3 2 4,5 5,0 92,5 

4 1 2,3 2,5 95,0 

Mycket 2 4,5 5,0 100,0 

Totalt 40 90,9 100,0  
Bortfall System 4 9,1   
Totalt 44 100,0   

Tabell 29 
Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? [Bilder] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 2 4,5 4,8 4,8 

2 4 9,1 9,5 14,3 

3 5 11,4 11,9 26,2 

4 11 25,0 26,2 52,4 

Mycket 20 45,5 47,6 100,0 

Totalt 42 95,5 100,0  
Bortfall System 2 4,5   
Totalt 44 100,0   
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Tabell 30 
Vilken typ av information lägger företaget ut i de sociala medierna? 

[Diskussioner] 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Ingen 21 47,7 50,0 50,0 

2 8 18,2 19,0 69,0 

3 9 20,5 21,4 90,5 

4 4 9,1 9,5 100,0 

Totalt 42 95,5 100,0  
Bortfall System 2 4,5   
Totalt 44 100,0   

Tabell 31 
Annan typ av information företaget lägger upp men som saknades i föregående fråga? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt info om "bakom kulisserna" 1 2,3 33,3 33,3 

Nyheter och öppettider 1 2,3 33,3 66,6 

Sista minuten 1 2,3 33,3 100,0 

Totalt 3 6,8 100,0  

Bortfall 

Totalt 

41 

44 

93,2 

100,0 

 

 
 

 
Tabell 32 
Annan information som läggs ut Hur mycket som läggs ut Frekvens Procent 
Info om "bakom kulisserna" 4 1 2,3  
Nyheter och öppettider 5 1 2,3  
Sista minuten 5 1 2,3  
Övriga som ej hade alternativ att tillägga   41 93,2  
Totalt   44 100  
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Tabell 33 
Vilket är ert huvudsyfte med att finnas i de sociala medierna? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt Kommunicera med kunder 7 15,9 15,9 15,9 

Marknadsföra 

företaget/produkter 

37 84,1 84,1 100,0 

Totalt 44 100,0 100,0  

Tabell 34 
Hur bra anser ni sociala medier är på att behålla/utveckla relationen till 

kunden? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt 1 1 2,3 2,3 2,3 

2 8 18,2 18,6 20,9 

3 15 34,1 34,9 55,8 

4 15 34,1 34,9 90,7 

5 4 9,1 9,3 100,0 

Totalt 43 97,7 100,0  
Bortfall System 1 2,3   
Totalt 44 100,0   

Tabell 35 
Hur användbar anser ni feedbacken ni får från kunderna i de sociala medierna 

är? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt 1 2 4,5 4,8 4,8 

2 7 15,9 16,7 21,4 

3 17 38,6 40,5 61,9 

4 11 25,0 26,2 88,1 

5 5 11,4 11,9 100,0 

Totalt 42 95,5 100,0  
Bortfall System 2 4,5   
Totalt 44 100,0   
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Tabell 36 
Hur många är aktiva inom företaget med uppdatering av de sociala medierna? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt 1 16 36,4 41,0 41,0 

2 17 38,6 43,6 84,6 

3 2 4,5 5,1 89,7 

4 4 9,1 10,3 100,0 

Totalt 39 88,6 100,0  
Bortfall System 5 11,4   
Totalt 44 100,0   

Tabell 37 
Beskrivande Statistik 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Hur många är aktiva inom 

företaget med uppdatering 

av de sociala medierna? 

39 1 4 1,85 ,933 

Giltigt N  39     

Tabell 38 
I vilken ålder är personen som ansvarar för företagets aktivitet i de sociala 

medierna? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt 22 1 2,3 2,5 2,5 

24 1 2,3 2,5 5,0 

25 5 11,4 12,5 17,5 

26 2 4,5 5,0 22,5 

27 1 2,3 2,5 25,0 

30 5 11,4 12,5 37,5 

33 2 4,5 5,0 42,5 

35 6 13,6 15,0 57,5 

36 1 2,3 2,5 60,0 

37 3 6,8 7,5 67,5 

38 2 4,5 5,0 72,5 

40 4 9,1 10,0 82,5 

45 2 4,5 5,0 87,5 

46 1 2,3 2,5 90,0 
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48 2 4,5 5,0 95,0 

49 1 2,3 2,5 97,5 

57 1 2,3 2,5 100,0 

Totalt 40 90,9 100,0  
Bortfall System 4 9,1   
Totalt 44 100,0   

Tabell 39 
Beskrivande Statistik 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

I vilken ålder är personen 

som ansvarar för företagets 

aktivitet i de sociala 

medierna? 

40 22 57 34,92 8,194 

Giltigt N  40     

Tabell 40 
Hur aktiva är företaget i de sociala medierna? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt 1 4 9,1 9,5 9,5 

2 13 29,5 31,0 40,5 

3 14 31,8 33,3 73,8 

4 8 18,2 19,0 92,9 

5 3 6,8 7,1 100,0 

Totalt 42 95,5 100,0  
Bortfall System 2 4,5   
Totalt 44 100,0   

Tabell 41 
Hur aktiva är era kunder i era sociala medier? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt 1 2 4,5 4,5 4,5 

2 12 27,3 27,3 31,8 

3 22 50,0 50,0 81,8 

4 7 15,9 15,9 97,7 

5 1 2,3 2,3 100,0 

Totalt 44 100,0 100,0  
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 Tabell 42 
På vilket sätt är era kunder aktiva? 

 
Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 

Procent 

Giltigt ”Gilla” 4 9,1 9,8 9,8 

”Gilla”, Ladda upp bilder 1 2,3 2,4 12,2 

”Gilla”, Skriva frågor 1 2,3 2,4 14,6 

”Gilla”, Skriva inlägg 1 2,3 2,4 17,0 

”Gilla”, Skriva inlägg, Ladda 

upp bilder 

1 2,3 2,4 19,4 

Kommentera företagets 

inlägg 

2 4,5 4,9 24,3 

Kommentera företagets 

inlägg, ”Gilla” 

8 18,2 19,5 43,8 

Kommentera företagets 

inlägg, ”Gilla”, Skriva frågor 

4 9,1 9,8 53,6 

Kommentera företagets 

inlägg, ”Gilla”, Skriva frågor, 

Ladda upp bilder 

1 2,3 2,4 56,0 

Kommentera företagets 

inlägg, ”Gilla”, Skriva frågor, 

Skriva inlägg 

3 6,8 7,3 63,3 

Kommentera företagets 

inlägg, ”Gilla”, Skriva frågor, 

Skriva inlägg, Titta på foton 

på våra tårtor 

1 2,3 2,4 65,7 

Kommentera företagets 

inlägg, ”Gilla”, Skriva inlägg 

6 13,6 14,6 80,3 

Kommentera företagets 

inlägg, Skriva frågor 

1 2,3 2,4 82,7 

Kommentera företagets 

inlägg, Skriva inlägg 

1 2,3 2,4 85,1 

kommenterar produkterna 1 2,3 2,4 87,5 

Ladda upp bilder 1 2,3 2,4 89,9 

Skriva frågor, Skriva inlägg, 

Ladda upp bilder 

1 2,3 2,4 92,3 

Skriva inlägg 1 2,3 2,4 94,7 

Skriva inlägg, Ladda upp 

bilder 

1 2,3 2,4 97,1 
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Våra kunder ser vår aktivitet 

men avstår från att 

kommentera 

1 2,3 2,4 100,0 

Totalt 41 100,0 100,0  

Bortfall 

Totalt 

3 

44 

6,8 

100,00 

 

 
 

Tabell 43 
På vilket sätt är kunderna aktiva i företagens sociala medier Frekvens Giltig procent 
Kommentera företagets inlägg 27 65,9 
"Gilla" 31 75,6 
Skriva frågor 12 29,3 
Skriva inlägg 16 39 
Ladda upp bilder 6 14,3 
Ladda upp videoklipp 0 0 
Övrigt 3 7,3 
Totalt 41 231,4 
Bortfall 3   
Totalt 44   

 
 


	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Problemformulering
	1.4 Syfte
	1.5 Avgränsningar
	1.6 Centrala begrepp
	1.7 Dispositionsmodell
	2.1 Forskningsfilosofi
	2.2 Vetenskapligt angreppssätt
	2.3 Val av teori
	2.4 Val av metod
	3.1 Relationsmarknadsföring
	3.2 Kommunikation
	3.3 Gratis marknadsföring
	3.4 Social media
	3.5 Hur använder sig företag av social media?
	3.5.1 Klädbutiken Mandel
	3.5.2 Whole Foods Market
	3.5.2.1 Blogg
	3.5.2.2 Facebook
	3.5.2.3 Twitter
	3.5.2.4 Flickr
	3.5.2.5 YouTube

	3.5.3 Innocent Drinks
	3.5.3.1 Blogg
	3.5.3.2 Facebook
	3.5.3.3 Twitter
	3.5.3.4 Flickr
	3.5.3.5 YouTube


	3.6 Modell för små och medelstora företags användande av social media
	3.6.1 Social media
	3.6.2 Användning av social media
	3.6.2.1 Marknadsföringsverktyg
	3.6.2.2 Feedback


	3.6.3 Företag
	3.6.4 Kunder
	4.1 Undersökningsdesign
	4.2 Undersökningsstrategi
	4.3 Tidshorisont
	4.4 Datainsamling
	4.5 Urval
	4.6 Operationalisering
	4.6.1 Inledande frågor
	4.6.2 Social media
	4.6.3 Användning av social media
	4.6.5 Kunder

	4.7 Reliabilitet
	4.8 Validitet
	4.9 Generalisering
	5.1 Introduktion
	5.3 Social media
	5.4 Användning av social media
	5.5 Företag
	5.6 Kunder
	6.2.1 Marknadsföringsverktyg
	6.2.2 Feedback
	6.2.3 Kommunikationskanal

	6.3 Företag
	6.4 Kunder
	7.1 Praktiska förslag
	7.2 Kritik mot uppsatsen
	7.3 Förslag på fortsatt forskning
	Figurförteckning
	Tabell 1
	Tabell 3
	Tabell 4
	Tabell 5
	Tabell 6
	Tabell 7
	Tabell 8
	Tabell 9
	Tabell 10
	Tabell 11
	Tabell 12
	Tabell 14
	Tabell 15
	Tabell 16
	Tabell 17
	Tabell 18
	Tabell 19
	Tabell 20
	Tabell 21
	Tabell 22
	Tabell 23
	Tabell 24
	Tabell 25
	Tabell 26
	Tabell 27
	Tabell 28
	Tabell 29
	Tabell 30
	Tabell 31
	Tabell 33
	Tabell 34
	Tabell 35
	Tabell 36
	Tabell 37
	Tabell 38
	Tabell 39
	Tabell 40
	Tabell 41
	Tabell 42
	Tabell 43

