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Förord&&
!
“För att skapa en dialog måste man ta sig dit där den andre är”  

" Sokrates!!
!
Denna! studie! har! genomförts! i! samband! med! examenarbetet! från!
Civilekonomprogrammet,! inriktning! marknadsföring.! Detta! från! Luleå! tekniska!
universitet.! Arbetet! omfattar! 30! högskolepoäng! och! genomfördes! under!
vårterminen!2013.!!
!
Vi!vill! tacka!alla!de!personer!som!har!hjälpt!oss!under!denna!tid.!Ett!extra!tack!till!
Henrik! Sundberg! som! var! intervjurespondent! och! till! alla! som! har! svarat! på!
enkäterna.!!!
!
Luleå!28!maj!2013!
Jakob!Barchan!och!Nils!Rehn!& &
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Abstract&
In!the!field!of!marketing!the!developments!over!the!past!years!has!gone!very!quickly.!
This! has! been! largely! due! to! the! technological! development! of! the! Internet! and!
social! media.! Organizations! have! difficulty! in! managing! social! media,! there! are!
different!types!of!users!that!require!different!types!of!treatment!and!universities!is!
establishing!themselves!on!social!media,!but!has!a!low!usage.!With!the!knowledge!of!
these! problems! and! conditions,! the! study's! purpose! constructed.! The! study's!
purpose! is! to! describe! how! social! media! can! be! used! in! the! relationship! and!
communication!between!universities!and!students.!!

In!the!study,!an!interview!with!Luleå!University!of!Technology!has!been!conducted.!
This! has! been! done! to! study! how! a! university! can! use,! social! media! to! create!
communication!and!relationship!with!students.!To!investigate!students'!use!of!social!
media! and! perception! of! university! activities! on! social! media,! surveys! were!
compiled!and!analyzed.!!!
!
The!results!of!the!study!concluded!that!universities!can!make!use!of!social!media!in!
the! same! way! as! more! traditional! channels! and! marketing.! Both! current! and!
potential!students!see!Facebook!primarily!as!a!channel!for!private!use.!Not!as!a!good!
information! or! communications! channel! with! organizations.! However,! when! they!
are! visiting! a! university's! Facebook! page! is! to! gather! information,! not! to!
communicate.!

& &
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Sammanfattning&&
Inom! området! för! marknadsföring! har! utvecklingen! under! de! senaste! åren! gått!
väldigt!fort.!Detta!har!i!stor!utsträckning!varit!tack!vare!den!tekniska!utvecklingen!
med!internet!och!sociala!medier.!!Organisationer!har!svårigheter!att!hantera!sociala!
medier,!det!finns!olika!typer!av!användare!som!kräver!olika!typer!av!behandling!och!
universitet!börjar!etablera!sig!men!har!en!låg!användning.!Med!vetskapen!om!dessa!
problem! och! förhållanden! har! studiens! syfte! konstruerats.! Studiens! syfte! är! att!
beskriva! hur! sociala! medier! kan! användas! i! kommunikationen! och! relationen!
mellan!universitet!och!studenter.!!
!
Inom! studien! har! en! intervju! med! personen! med! det! övergripande! ansvaret! för!
sociala!medier! vid! Luleå! tekniska! universitet! genomförts.! Detta! har! gjorts! för! att!
studera! hur! ett! universitet! kan! använda! sociala! medier,! för! att! skapa!
kommunikation! och! relation! med! studenter.! För! att! undersöka! studenters!
användning!av!sociala!medier!och!uppfattning!av!universitets!aktiviteter!på!sociala!
medier!har!enkäter!sammanställts!och!analyserats.!En!enkät!för!nuvarande!och!en!
för!potentiella!studenter!har!skickats!ut.!
!
Studiens! resultat! fastslås! att! universitet! kan! använda! sig! av! sociala! medier! på!
liknande!sätt! som!mer! traditionella!kanaler!och!marknadsföring.! !Både!nuvarande!
och!potentiella!studenterna!ser!Facebook!främst!som!en!kanal!för!privat!bruk.!Inte!
som!en!bra! informations!eller!kommunikationskanal!med!organisationer.!Men!när!
de!besöker!ett!universitets!facebooksida!är!det!för!att!inhämta!information,!inte!för!
att!kommunicera.!!
!
!
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1.&Inledning&&
Detta% inledande%kapitel% ger% en%övergripande%bild%av% sociala%medier% och%bakgrunden%
till% studien.% Samt% hur% sociala% medier% är% av% intresse.% Problemdiskussion,% syfte% och%
forskningsfrågor%presenteras%i%slutet%av%kapitlet.!
!
Dagens! samhälle! består! av! informationsöverflöd! och! reklamtrötthet! (Carlsson,!
2009).! När! det! är!möjligt! undviks! reklam,! tv"reklam! känns! allt!mer! omodern! och!
dataprogram!som!möjliggör!blockering!av!reklam!på!internet,!blir!allt!vanligare.!I!en!
tid! som! denna! blir! det! allt! mer! kritiskt! för! företag! att! finna! nya! sätt! att!
marknadsföra! och! kommunicera! sina! aktuella! budskap,! produkter! eller! tjänster!
varav!sociala!medier!är!ett!intressant!och!lämpligt!alternativ!(ibid).!!
!
Sociala! medier! har! blivit! en! ny! mötesplats! mellan! organisationer! och! kunder,!
utvecklingen!har!gjort!att!kommunikationen!sker!öppet!och!direkt!mellan!parterna!
(Carlsson,!2009).!Detta!har!föranlett!att! företag!inte!kan!nyttja!sociala!medier!som!
den!traditionella!marknadsföringen,!eftersom!företagen!i!sociala!medier!är!en!del!av!
den!social!konversationen!(ibid).!Baird!&!Parasnis!(2011)!anser!att!utvecklingen!av!
de! sociala!medierna! har! lett! fram! till! att! kontrollen! över! en! relation! flyttats! från!
företagen!till!kunderna,!som!nu!driver!konversationen.!!
!
Sociala! medier! är! ett! fenomen! som! har! en! längre! historia! än! många! tänker! sig!
(Kaplan! &! Haenlein,! 2009).! Redan! 1979! startade! Truscott! och! Ellis! från! Duke!
universitetet! något! de! kallade! Usenet.! Detta! var! ett! världsomspännande!
diskussionssystem,!där!användare!kunde!lägga!upp!publika!meddelanden.!Historien!
startade! dock! ännu! tidigare,! när! Bruce! och! Susan! Abelson! grundade! Open% Diary.!
Detta! var! en! tidig! version! av! sociala! nätverk! som! förde! samman! dagboksskrivare!
online.!Den!engelska!termen!blog!grundades!under!samma!period.!!De!teknologiska!
framgångarna!med!snabbare!internetuppkoppling,!är!en!stark!bidragande!orsak!till!
spridningen! av! sociala! medier.! Med! den! snabba! uppkopplingen! och! det! växande!
intresset! för!sociala!medier,!grundades!bland!annat!MySpace! (2003)!och!Facebook!
(2004).! (ibid).! Sedan! slutet! av! år! 2012! har! Facebook! över! en! miljard! användare!
världen!över!och!är!därmed!den!största!aktören!av!sociala!medier.1!
!
!
! !
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1.1&Bakgrund&&
Den! moderna! marknadsföringen! innebär! att! företag! uppnår! sina! mål! genom! att!
överträffa! kunders! behov! och! förväntningar! bättre! än! sina! konkurrenter! (Jobber,!
2007).!Marknadsföring!är!ett!begrepp!som!både!innefattar!marknadsstrategi!och!ett!
antal! funktioner! som! annonsering,! produktutveckling! och!marknadsundersökning!
(Stokes!&!Lomax,!2008).!Det!är!för!företag!och!organisationer!även!viktigt!att!skapa!
ett!kundvärde!(Jobber,!2007;!Stokes!&!Lomax,!2008).!
!
En! stor! del! i! att! skapa! kundvärde! och! en! stor! del! av! marknadsföring! är!
kommunikation.!Det!är!kommunikationen!mellan!företaget,!dess!kunder!och!andra!
intressenter! som! är! viktigt! samt! på! vilket! sätt! denna! genomförs! (Jobber,! 2007).!
Kotler! och!Keller! (2012)! anser! att!marknadskommunikation! är! när! företag! på! ett!
direkt! eller! indirekt! sätt! informerar,! intygar! och! behåller! kunder.!
Marknadskommunikation! kan! jämföras!med! företagets! och! dess! varumärkes! röst!
(Achrol!&!Kotler,! 1999).! Företag! kan! genom!denna! kommunikation! bygga! upp! en!
dialog!och!en!relation!med!sina!kunder.!Den!teknologiska!utvecklingen,!med!bland!
annat! internet,! har! sedan! millenniumskiftet! förändrat! hur! företag! skapar! och!
bevarar! kundrelationer.! (ibid).! Teknologin! har! förändrat! hur! privatpersoner! och!
kunder! tar! emot! information! från! företag,! om! de! väljer! att! ta! emot! den!
överhuvudtaget! (Carlsson,! 2009).! Utvecklingen! har! exempelvis! lett! fram! till!
webbannonser!(så!kallade!banners)!och!direktreklam!via!e"post.!Företag!har!insett!
styrkan! i! dessa! sätt! att! konkurrera! och! ser! internet! som! en! naturlig! länk! för! att!
skapa!kundrelationer.!Det! senaste! fenomenet! som!har!gjort!det! lättare! för! företag!
att!kommunicera!med!sina!kunder!är!de!sociala!medierna.!(ibid).!
!
Sociala!medier!är!enligt!Nationalencyklopedins!(NE)2!definition!“ett!samlingsnamn!
på! kommunikationskanaler! som! tillåter! användare! att! kommunicera! direkt! med!
varandra!genom!exempelvis! text,!bild!eller! ljud”.!Exempel!på!sociala!medier!enligt!
NE!är!Facebook,!Twitter,!Myspace!och!YouTube.!!

1.1.1&Kommunikationskanaler&&

Det!går!inte!längre!att!enbart!använda!sig!av!traditionell!marknadsföring!och!public!
relations! (PR)! (Bajkiewicz,! Kraus!&!Hong,! 2011).! Dessa! tidigare! tillvägagångssätt,!
som!e"post,!måste!idag!anpassas!till!de!nya!sociala!medierna.!Yrkesverksamma!inom!
PR"branschen! tror! att!de!kommer!använda! sig! av! traditionell!marknadsföring!och!
traditionella!medier!i!kombination!med!dessa!nya!sociala!medier.!(ibid).!
!
! !
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Att! företag! och! organisationer! använder! sociala!medier! för! att! kommunicera!med!
sina!kunder!blir! allt! vanligare.! Sociala!medier! kan! idag! ses! som!en!mötesplats! för!
företagen!och!deras!kunder,!såväl!befintliga!som!potentiella!(Kotler!&!Keller,!2012).!
Till!skillnad!mot!traditionell!marknadsföring!och!kommunikation!är!sociala!medier!
från! början! en! plattform! för! tvåvägskommunikation.! Detta! genom! att! kunder! och!
andra!intressenter!har!möjlighet!att!ge!respons.!Tvåvägskommunikation!och!dialog!
är!en!viktig!del!i!att!skapa!en!relation.!(ibid).!!
!
Sociala! medier! har! stora! fördelar! i! att! en! nyhet! skapar! snabba! reaktioner,! såväl!
positiva! som! negativa! (Kotler! &! Keller,! 2012).! Kommunikation! kan! ses! från! olika!
perspektiv.! Från! ett! makro! perspektiv! ingår! nio! avgörande! faktorer! för! en! bra!
kommunikation! (figur! 1).! De! två! parterna! i! denna!makromodell! är! sändaren! och!
mottagare!och!verktygen!för!kommunikationen!är!meddelande!och!media.!(ibid).!
!

!
Figur!1!U!"Elements!in!the!communications!process"!anpassad!från!Kotler!och!Keller!(2012)!

Det!finns!fyra!kommunikationsfunktioner!representerade!i!denna!modell!(Kotler!&!
Keller,!2012).!Funktionerna!är!kodning,!avkodning,! respons!och!återkoppling.!Den!
sista! komponenten! är! störning,! vilket! kan! distrahera! den! tilltänkta!
kommunikationen.!Det!är!viktigaste!för!sändaren!är!att!veta!vilka!mottagare!de!ska!
rikta!sig!mot!och!vilken!respons!som!de!önskar!få.!För!att!nå!en!specifik!målgrupp!är!
det! viktigt! för! sändaren! att! välja! ett! lämpligt!media! för! sina!meddelanden.!Det! är!
även!viktigt!att!sändaren!gör!det!möjligt!för!mottagaren!att!ge!återkoppling!och!att!
sändaren!sedan!kan!övervaka!och!studera!meddelandet.!(ibid).!
! &
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1.1.2&Relationer&

Enligt! Kent! och! Tylor! (2001)! ska! dialoger! inte! ses! som! en! process! utan! som! ett!
resultat!av!en!pågående!relation!och!kommunikation.!Carlsson! (2009)!anser!detta!
vara! en! fördel.! Hon! anser! vidare! att! sociala! medier! kan! användas! som!
rekryteringsverktyg.!Företag!kan!förmedla!en!tydlig!bild!av!sin!verksamhet!och!hur!
de!arbetar,!på!detta!sätt! lockar!de!nya!medarbetare.!Det!är!ett!nytt!och!enkelt!sätt!
att!komma!i!kontakt!med!potentiella!medarbetare,!som!exempelvis!studenter.!(ibid).!
!
Gällande! relationer! är!Customer% relationship%management! (CRM)! ett! begrepp! som!
blivit!allt!viktigare!för!företag!i!takt!med!den!tekniska!utvecklingen!(Peelen,!2005).!
Det!finns!en!rad!olika!åsikter!om!hur!CRM!kan!definieras,!klart!är!att!CRM!handlar!
om!att!identifiera!ett!företags!kunder!och!bygga!långsiktiga!relationer.!Med!syfte!att!
skapa! relationer! med! sina! kunder,! utifrån! Peelen! (2005)! står! det! klart! att! CRM!
utvecklats!och!blivit!allt!viktigare!sedan! introduktionen!av! internet.!CRM!har!dock!
genom! åren! visat! sig! vara! betydligt! svårare! att! implementera! och! applicera! för!
företag! än! vad! många! uppskattat.! Det! är! idag! väldigt! svårt! att! skapa! lojalitet! då!
särskilt!internet!gjort!många!kunder!indifferenta!till!valet!mellan!företag.!Det!är!idag!
också! svårare! att! lika! tydligt! identifiera! vem! eller! vilka! kundgrupper! som! är!
intressenter!till!ett!företag.!(ibid).!!

1.1.3&Organisationer&och&sociala&medier&
Idag! ser! många! företag! och! organisationer,! både! privata! och! från! den! offentliga!
sektorn,! det! som! självklart! att! etablera! närvara! på! sociala! medier! för! att!
kommunicera! samt! anskaffa! och!bibehålla! kunder! (Lampe!&!Roth,! 2012).! Företag!
och!organisationer!kan!använda!sig!av!sociala!medier!för!att!öka!medvetenheten!om!
deras! produkter! och/eller! tjänster! (ibid).! De! kan! identifiera! eventuella!
imageproblem!med!sin!marknadsföring!i!ett!tidigt!skede!för!att!förhindra!bestående!
skada! (Carlsson,! 2009).! Använder! sig! ett! företag! eller! en! organisation! av! sociala!
medierna! på! rätt! sätt,! bidrar! de!med! ett! flertal! fördelar.! De! kan! användas! för! att!
bygga! upp! ett! företags! varumärke,! genom! att! skapa! och! använda! exempelvis!
Youtube!och/eller!Facebook.!De!sociala!medierna!har!gjort!det!möjligt!för!företag!att!
i!större!utsträckning!arbeta!med!mer!aktivt!nyhetsförmedling.!Företag!behöver!inte!
längre!förlita!sig!på!att!pressrum!och!att!övriga!traditionella!medier!förmedlar!deras!
nyheter.!(ibid).!

1.1.4&Myndighetsperspektiv&

Traditionellt!sett!har!inte!marknadsföring!varit!en!viktig!del!i!den!offentliga!sektorn!
(Stokes! &! Lomax,! 2008).! Med! anledningen! av! en! allt! mer! konkurrensutsatt!
marknaden!inom!offentlig!sektor!har!marknadsföring!blivit!ett!allt!viktigare!inslag.!
Det!finns!en!rad!skillnader!mellan!hur!en!organisation!inom!den!offentliga!sektorn!
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kan!arbeta!jämfört!med!ett!företag!inom!business%to%customer!(B2C).!Den!offentliga!
sektorn! har! en! mer! restriktiv! marknad! att! arbeta! inom.! Dessa! organisationer!
arbetar!efter!direktiv!från!fler!än!en!källa.!Bland!annat!genom!intressenter!som!har!
inflytande!över!deras!finansiering,!skattebetalarna!och!deras!företrädare!(politiker).!
(ibid).! Med! spridningen! av! internet! och! de! applikationer! som! medföljt,! har!
medborgare! blivit! allt! mer! intresserade! av! att! interagera! genom! government% to%
customer!(G2C),!liknande!B2C!(Wang!&!Liao,!2007).! 

Universiteten! är! inget! undantag! för! den! växande! trenden,! de! har! också! insett!
betydelsen!av!att!ha!en!bredd!bland!sina!informations"!och!kommunikationskanaler,!
dock!är!de!inte!lika!aktiva!som!de!skulle!kunna!vara!(Linvill,!McGee!&!Hicks,!2012).!
Ett! exempel! på! detta! är! Lunds! universitet! som! tog! in! externa! konsulter3!för! att!
arbeta! fram! en! strategi! för! deras! användning.! Resultatet! av! detta! är! att! Facebook!
blev!deras!andra!största!ingångkanal!till!deras!hemsida.!!

1.1.5&Regler&för&myndighet&&

Ett!universitet! är! ett! exempel!på! en!myndighet! inom!den!offentliga! sektorn!enligt!
offentlighets"!och!sekretesslag!(2009:400)4.!Det!innebär!fler!lagar,!förordningar!och!
regler! att! förhålla! sig! till! än! ett! privat! eller! börsnoterat! företag.! Detta! innefattar!
bland! annat! tryckfrihetsförordningen! och! offentlighets"! och! sekretesslagen.! Dessa!
lagar! och! förordningar! reglerar! främst!hur!myndigheter!måste!hantera! arkivering!
och! information.! (ibid).!Detta!påverkar!hur! ett! universitet! och! andra!myndigheter!
arbetar!med!sociala!medier.!Figur!2!nedan!förklarar!sambandet!mellan!dessa!lagar!
och!förordningar.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !

Offentlighets- och 
sekretesslagegen 

Tryckfrihetsförordningen

Arkivförordningen

Arkivlagen

Riksarkivets föreskrifter 
och allmänna råd 

Figur!2!–!”OffentlighetsU!och!sekretesslag”!anpassad!från!riksarkivet!
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Tryckfrihetsförordningen!är!den! tyngsta! lagen!vilket!bland!annat! ger! allmänheten!
rätt! att! ta! del! av! offentliga! handlingar,! däribland! sociala! medier.! Arkiv"! och!
sekretesslagen! innehåller! information! om! hur! allmänna! handlingar! är,! eller! blir,!
arkivhandlingar!hos!en!myndighet.!Information!arkiveras!också!av!säkerhetsskäl!då!
de! kan! användas! vid! rättstvister,! förvaltning! eller! forskning.! Offentlighets"! och!
sekretesslagen!innefattar!hanteringen!av!allmänna!handlingar,!den!innefattar!också!
bestämmelser!om!tystnadsplikt!i!den!allmänna!verksamheten.5!!

1.2&Problemdiskussion&
I! inledningen! har! det! konstaterats! att! det! finns! ett! stort! värde! för! företag! att!
använda!sig!av!sociala!medier.!Företag!har!insett!dessa!fördelar!likaså!den!offentliga!
sektorn.!Det! finns!ett!problem! i! att!många! företag!och!organisationer! inte!vet!hur!
sociala!medier!ska!hanteras,!ny!teknik!kräver!ny!kunskap!(Baird!&!Parasnis,!2011).!
Fler!företag!etablerar!sig!på!sociala!medier!enbart!för!att!de!känner!en!stark!press!
att!de!måste.!Därav!kan!det!finnas!en!anledning!till!varför!företagen!sedan!inte!vet!
hur! de! ska! hantera! dessa.! Ytterligare! ett! problem! ligger! i! att! företag! och!
organisationer!har! en! viss! uppfattning! om!hur! sociala!medier! ska!hanteras,! vilket!
inte! alltid! överensstämmer! med! hur! kunder! och! privatpersoner! vill! att! de! nyttja!
dessa.!Det!kunder!och!konsumenter!vill!få!i!utbyte!för!sin!tid!och!personuppgifter!är!
något!konkret!från!företagen.!(ibid).!!!
!
Carlsson! (2009)!menar! att! det! finns! olika! typer! av! användare! på! sociala! medier.!
Företag!kan!uppleva!att!de!har!en!låg!frekvens!bland!kommentarer!och!liknande!på!
deras!sociala!medier.!Det!kan!ha!sin!förklaring!i!att!det!stora!antalet!av!användare!är!
så!kallade!åskådare.!Dessa!användare!har!de!sociala!medierna!men!är!inte!delaktig!i!
konversationer!eller!inriktad!på!dialog.!(ibid).!Carlsson!(2009)!anger!att!det!finns!en!
mängd!olika!sociala!medier!och!det!är!inte!enkelt!för!organisationer!att!veta!hur!de!
till! fullo!ska!hantera!dessa.!Svårigheten!ligger!bland!annat! i!att!de!måste!användas!
på!olika!sätt!för!att!maximera!deras!fulla!potential.!Därav!är!det!viktigt!att!strategier!
byggs!upp!inom!företagen!för!hur!de!olika!medier!ska!användas.!(ibid).!!!
!
Studier! har! funnit! att! universitet! har! låg! användning! av! sociala! medier! (Linvill,!
McGee!&!Hick,! 2012). Problem! för!myndigheter,! så! som!universitet,! är! att! de! blir!
begränsade! i! och!med! det! gedigna! regelverket! som! de!måste! förhålla! sig! till.! Det!
kräver! ett! omfattande! förarbete! som! måste! göras! innan! de! kan! starta! sin!
användning! av! sociala! medier.! Denna! studie! kommer! undersöka! hur! universitet!
nyttjar! de! sociala! medierna! som! ett! verktyg! för! kommunikation,! som! i! längden!
skapar!relationer!mellan!universitet!och!dess!studenter.!(ibid).!!

! !
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Sammanfattningsvis!har!organisationer!svårigheter!att!hantera!sociala!medier,!det!
finns! olika! typer! av! användare! som! kräver! olika! typer! av! behandling! och! att!
universitet!börjar!etablera!sig!men!har!en!låg!användning.!Med!vetskapen!om!dessa!
problem!och!förhållanden!har!studiens!syfte!konstruerats.!!!

1.3&Syfte&
Syftet% är% att% beskriva% hur% sociala% medier% kan% användas% i% kommunikationen% mellan%
universitet%och%studenter%

1.3.1&Forskningsfrågor&
FF1:!Hur!använder!universitet!sociala!medier!för!att!kommunicera!med!studenter?!! %
!
FF2:!Hur!använder!nuvarande!studenter!sociala!medier?!
!
FF3:! Hur! uppfattar! nuvarande! studenter! sitt! universitets! aktiviteter! på! sociala!
medier?!
!
FF4:!Hur!använder!potentiella!studenter!sociala!medier?!
!
FF5:!Hur!uppfattar!potentiella!studenter!sitt!universitets!aktiviteter!på!sociala!
medier?!

1.4&Avgränsningar&&
Studien! har! begränsats! till! att! undersöka! nuvarande! och! potentiella! studenter.! På!
grund!av!studiens!omfattning!har!Alumner!exkluderats!då!det!anses!vara!en!skillnad!
i!hur!dessa!ska!hanteras!via!de!sociala!medierna.!Nuvarande!studenter!är!de!som!för!
tillfället!studerar!vid!ett!universitet!eller!en!högskola.!Potentiella!studenter!räknas!
de!som!sökt!till!ett!universitet!eller!en!högskola!höstterminen!2013.!Författarna!har!
i!denna!studie!valt!att!se!studenter!som!kunder!till!universitet.!!
! !
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2.&Teoriavsnitt&&&
Utefter%syfte%och%frågeställningar%som%presenterats%i%tidigare%kapitel,%ger%detta%kapitel%
de% nödvändiga% teorierna% för% att% besvara% dessa.% Kapitlet% innehåller% teorier% om%
kommunikation%och%sociala%medier.%%

2.1&Kommunikation&&
Under! ingen! annan! tid! i! historien! har! vi! som! människor! eller! företag! haft!
möjligheten!att!kommunicera!med!det!stora!antalet!av!andra!kulturer,!som!vi! idag!
har! (Liu,! Chua!&! Stahl,! 2010).! Idag! sträcker! sig! kund"! och! leverantörskedjan!över!
hela!jorden,!vilket!har!skapat!ett!behov!av!att!utveckla!förmågan!att!integrera!med!
andra! kulturer! (Liu,! Chua! &! Stahl,! 2010).! I! och!med! detta! har! kommunikationen,!
vilket! både! är! kärnan! och! det! mest! centrala! verktyget! för! integration,! blivit! allt!
viktigare.!(ibid).!!
!
Det!är!nödvändigt!för!företag!att!veta!vilka!som!tillhör!deras!målgrupp!för!att!kunna!
effektivisera!kommunikation!(Amneus,!2010).!Det!blir!allt!mer!nödvändigt!eftersom!
medier! som! företagen! själva! äger! ökar,! medan! de! inhyrda! medierna! minskar.!
Samtidigt!ökar!intresset!för!sociala!medier!och!PR.!Relationsmarknadsföring!är!den!
marknadsföring!som!sätter!relationer!mellan!människor!i!centrum.!Med!de!vi!har!en!
relation!till,!litar!vi!på.!(ibid).!!
!
Sedan!millenniumskiftet!har!företag!ett!brett!val!av!mediekanaler!som!kan!användas!
för!kommunikation!med!företags!kunder!(Danaher!&!Rossiter,!2008).!Traditionella!
kommunikationskanaler! som! TV,! e"post,! telemarketing! och! dörrförsäljning,!
förväntas! att! minska.! De! nyare! sätten! att! kommunicera! omfattar! olika! former! av!
social!medier!och!mobiltelefonkommunikation!(via!textmeddelanden!eller!mobil"tv).!
(ibid).! För! att! en! kommunikation! ska! vara! en! effektiv,! oberoende,! kanal! bör! den!
byggas!upp!efter!åtta!steg!(Kotler!&!Keller,!2012).!Dessa!kommer!att!presenteras!i!
kapitel!2.1.1.!!

En!välkänd!modell!för!att!förklara!anledningen!till!företags!kommunikation!är!AIDA!
(Kotler! &! Keller,! 2012;! Larsson,! 2001).! AIDA! är! en! akronym! av! de! engelska!
uttrycken!awareness%(attention),%intrest,%desire!och!action!(uppmärksamhet,!intresse,!
önskan!och!handling).!(ibid).!!
!
!
!
!
!
!
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Awareness(
Om! den! tilltänkta! kundkretsen! inte! är! medveten! om! företaget! eller! dess!
produkt/tjänst!är!det!kommunikatörens!uppgift!att!förmedla!denna!information!och!
göra! kunderna! uppmärksamma! på! deras! utbud.! Ett! universitet! måste!
uppmärksamma!potentiella!studenter!på!sitt!utbud!av!utbildningar.!(ibid)!!
!
Interest(
Ett!företags!kommunikation!kan!även!syfta!till!att!produkters/tjänsters!fördelar!och!
nyttor.!Detta!skiljer!sig!från!traditionell!marknadsföring,!som!oftast!fokuserar!på!att!
belysa! funktioner.! Ett! universitet! ska! i! detta! stadium! fokusera! på! att! belysa! vilka!
kurser!och!utbildningar!som!är!unika!jämfört!med!konkurrenternas.!(ibid).!!
!
Desire(
Kommunikationen!går!ut!på!att!övertyga!kunderna!att!företagets!produkt!och/eller!
tjänst!uppfyller!deras!behov!och!förväntningar.!(ibid).!!
!
Action((
I!detta!skede!är!det!ett!antal!av!den!tilltänkta!kundkretsen!kvar.!Dessa!kunder!kan!
vara! övertygande,!men! för! företaget! gäller! det! att! leda! kunden! till! att! ta! det! sista!
steget.! Som!exempel!kan! företag!erbjuda!produkten/tjänsten! till! ett! lägre!pris.!Ett!
universitet!kan!istället!erbjuda!gymnasieelever!att!komma!på!besök!på!campus!och!
låta!dem!delta!på!en!föreläsning.!(ibid).!!
!

!
!!!!!!!!!!!Figur!3!U!"AIDA”!baserat!på!Larsson!(2001)!

 

 

!
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2.1.1&Effektiv&kommunikation&

!
!
!
&

(

Identifiera 
målgrupp

Mål med 
kommunikation

Utforma 
kommunikation

Val av 
kommunikation

Fastställa 
budget

Avgöra marknads-
kommunikationsmixen

Mäta resultat

Hantera integrerad 
marknadskommunikation

Marknadskommunikation!definieras!som!de!sammanslagna!ansträngningarna!för!
att! marknadsföra! en! produkt! eller! tjänst! (Chen,! Shen! &! Chiu,! 2007).! Det! kan!
innefatta! allt! från! den! information! som! företaget! förmedlar,! till! hur! produkten!
eller!tjänsten!paketeras.!(ibid).!  

Enligt!Kotler!och!Keller! (2012)!bygger! en! effektiv!kommunikation!på! åtta! steg,!
som!visas!i!figur!4.!Nedan!presenteras!en!redogörelse!för!stegen.!!
!
1.(Identifiera(målgrupp(
För!att!utveckla!en!effektiv!kommunikation!med!sina!nuvarande!och!potentiella!
kunder!bör!denna!process!starta!genom!att!målgruppen!klargörs.!Att!identifiera!
en! tydlig!målgrupp!förenklar!kommunikationen,!det!blir! enklare!att! avgöra!vad!
som!ska!säga!och!även!när,!var!och!på!vilket!sätt!som!det!skall!sägas.!(ibid).!!
!
2.(Mål(med(kommunikation(
Enligt!Kotler!och!Keller!(2012)!finns!det!fyra!anledningar!till!varför!företag!väljer!
att!effektivisera!sin!kommunikation.!!
!
Kategoriska% skäl! "! företaget! vill! fastslå! sin! produkt! eller! tjänst! inom! ett! visst!
segment!och!behöver!förtydliga!dennes!plats!på!marknaden.!!
!
Varumärkeskännedom! "! företaget! vill! göra! kunderna! mer! medvetna! om! deras!
varumärke!med!tillhörande!produkter!och/eller!tjänsts.!!
!
Varumärkesattityd! "! företagen!vill!med!detta!mål!hjälpa!kunderna!att!utvärdera!
hur! stor! sannolikheten! är! att! varumärket! uppnår! förväntningarna! som!kunden!
har.!
!
Avsikt%att%köpa% från%varumärket! "! företagets!mål!med!denna!kommunikation!är!
att!kunden!ska!köpa!produkter/tjänster!av!varumärket.!(ibid).!
!

Figur!4!–!”Steps!in!developing!
effective!communications"!
anpassad!från!Kottler!och!Keller!
(2012)!
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3.(Utforma(kommunikationen((!
I! det! tredje! steget! bör! företaget! utforma! på! vilket! sätt! de! ska! kommunicera!med!
kunderna.!Detta! ska! ge! svar! på! vad!de! ska! säga! (meddelandestrategi),! hur!de! ska!
säga!det!(kreativitet!strategi)!och!vem!som!ska!säga!det!(meddelandekälla).!
!
Effektiviteten!är!beroende!av!hur!meddelandet!utformas!och!på!vilken!information!
den! grundas.! Om! ett! meddelande! är! ineffektivt,! kan! detta! bero! på! att! fel! typ! av!
meddelande!används!eller!att!denna!var!dåligt!utformad.!Det!är!viktigt!att!personen!
som!framför!meddelandet,!verkligen!representerar!vad!företaget!vill! förmedla.!Det!
spelar!ingen!roll!om!talespersonen!är!känd!om!denna!inte!kan!förmedla!rätt!känsla.!
(ibid).!!
!
4.(Val(av(kommunikationskanal(((
Det! kan! vara! svårt! för! ett! företag! att! välja! vilka! kommunikationskanaler! som! ska!
användas.!Mycket!beroende!på!att!det!i!dagsläget!finns!väldigt!många!olika!kanaler.!
Valet! av! kommunikationsverktyg! ska! vara! beroende! av! företagets! målgrupp.! Det!
kan! vara! allt! från! en! personlig! kontakt,! ansikte! mot! ansikte,! telefon,! mail! eller!
sociala!medier.!(ibid).!!
!
5.(Fastställa(budget(
I!detta!steget!ska!företag!besluta!om!storleken!på!budgeten!för!marknadsföring!och!
kommunikation.!Beslut!kan!grundas!på!uppskattningar! från! företagen!hur!mycket!
de! anser! har! utrymme! för,! Affordable% method.! Alternativet! till! detta! är! den! mer!
utförliga!metoden,!objective%J%and%Jtask%method.! !Med!denna!metod!sätter!företaget!
först!upp!mer!specifika!mål!för!vad!de!vill!uppnå!och!utifrån!detta!sätts!en!budget.!
(ibid).!!
!
6.(Avgöra(marknadskommunikationsmixen(
Marknadskommunikation! definieras! förenklat! som! rösten! för! företaget! och! dess!
varumärke.! Det! är! genom!marknadskommunikationen! som! företagen! informerar,!
övertygar! och! ser! till! att! kunderna! kommer! ihåg! vad! de! erbjuder.!
Marknadskommunikationen!fungerar!som!en! länk!mellan!varumärket!och!kunden.!
Länken!fungerar!även!som!association!mellan!platser,!känslor!och!företaget.!(ibid).!
Beroende! på! vilken! typ! av! produkt/tjänst! som! företaget! erbjuder,! kan!
kommunikationen!genomföras!på!olika!sätt.!Kotler!och!Kellers!(2012)!beskriver!åtta!
modeller! av! kommunikation,! som! bildar! en! kommunikationsmix.! Dessa! åtta! är!
reklam,! event,! PR! &! publicitet,! direkt/indirekt! marknadsföring,! säljfrämjande!
åtgärder,!interaktiv!marknadsföring,!wordJofJmouth%och!personlig!försäljning.!(ibid).!!
( (



!
!

17!

7.(Mäta(resultat!
Det! är! viktigt! att! mäta! resultatet! från! kommunikationsinsatserna! för! att! kunna!
avgöra! hur! lyckosamma! de! har! varit.! Vid! traditionell! marknadsföring! kan!
målgruppen! tillfrågas! om!de! kommer! ihåg! en! viss! kampanj,! vad! de! kommer! ihåg,!
hur!många!gånger!de!har!sett!kampanjen!och!hur!de!uppfattade!den.!(ibid).!!
!
8.(Hantera(integrerad(marknadskommunikation((((
Integrerad! marknadskommunikation! är! en! metod! som! företag! använder! för! att!
koordinera! alla! kommunikationsverktyg! som!de! nyttjar.!Många! företag! har! börjat!
anammat!denna! strategi,! eftersom!det! finns! stora! fördelar! i! att! använda! sig!av!ett!
enat!uttryck!mot!kunden.!(ibid).!%
!
Den! integrerade!marknadsföringen! leder! till! att! företagen! uppfyller! sina!mål!med!
kommunikationen,! får!en! förbättrad!kontinuitet!och!en!starkare!positionering.!För!
att!uppnå!detta!är!det!viktigt!att!delarna! i!marknadsföringsmixen!är!koordinerade!
till! att! visa! marknaden! vad! företaget! vill! förmedla! och! även! deras! fundamentala!
värderingar.!(Mangold!&!Faulds,!2009;!Jobber!2007).!

2.2&Relationsteori&
Enligt! Kotler! och! Keller! (2012)! är! kommunikation! grunden! för! en! relations!
uppbyggnad.!De!anser!att!kommunikationen!är!helt!avgörande!för!relationen!mellan!
företag!och!kunden.!De!menar!vidare!att!alla!företag!bör!ha!som!grundläggande!mål!
att! skapa! långsiktiga! relationer! med! sina! lojala! kunder.! Kundens! är! orsaken! till!
varför! företag! existerar,! personal! anställs! och! möten! bokas! in.! (ibid).!!
!
Det! finns! flera! sätt! att! bygga! upp! en! stabil! relation.! Enligt! Andersen! (2001)! kan!
processen! för! att! skapa! relation! delas! in! i! tre! olika! kategorier,! för"relationsfasen,!
förhandlingsfasen! och! relationsutvecklingsfasen.! Inom! vart! och! ett! av! dessa! faser!
finns!det!svårigheter!med!att!avgöra!hur!kommunikationen!ska!genomföras.!(ibid).!
Nedan!följer!figur!5!med!förklarande!text!om!hur!dessa!faser!fungerar,!i!figuren!står!
(S)!för!sändare!och!(M)!för!mottagare.!!
! !
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FörKrelationsfasen%
Enligt! Andersen! (2001)! är! denna! fas! viktig! utifrån! ett! marknadskommunikativt!
perspektiv,!för!att!den!påverkar!medvetenheten!om!en!viss!produkt!eller!tjänst.!Det!
leder! till! att! denna! fas! övergripande! består! av! envägskommunikation.! Det! är!
företaget! som! kommunicerar! information! till! intressenter! för! att! öka! deras!
medvetenhet.!Det!är!dock!inte!enbart!vad!de!som!sägs!som!fångar!kunders!intresse,!
utan!även!på!vilket!sätt!det!förmedlas!är!avgörande!för!hur!kunder!reagerar!till!ett!
företags!meddelande.! Information!som!mottags! från!nära!vänner!och!kolleger!kan!
också!påverka!hur!en!kund!ser!på!ett!företag.!(ibid).!!
!
Det! finns! en! större! sociala! distans! mellan! företaget! och! kunderna! i! denna! fas!
(Andersen,!2001).!Ingen!av!parterna!vet!hur!den!andra!förhåller!sig!till!branschen,!
hur!de!arbetar!eller!hur!de!vill!bli!bemötta,!både!på!organisations"!och!individnivå.!
Som! en! åtgärd! på! detta! problem! föreslår!Andersen! (2001)! att! en! kombination! av!
både! en"! och! tvåvägskommunikation! är! en! bra! lösning.! Det! här! skulle! då!minska!
avståndet!mellan!kundens!och!företagets!uppfattningar!om!varandra.!Sannolikheten!
för! en! bra! relation! är! större! om! förståelsen! ökar! och! det! går! smidigare! att!
kommunicera!med!varandra.!(ibid).!!
!!
( (

För-relationsfasen Förhandlingsfasen Relationsutvecklingsfasen

Anpassning
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Figur!5!U!"Design!of!communication!means!and!strategies”!anpassad!från!Andersen!
(2001)!
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Förhandlingsfasen(%
När!företaget!har!skapat!sig!en!identitet!mot!kunderna!och!dessa!har!bestämt!sig!för!
ett! visst! företag,! förflyttas! processen! över! till! nästa! fas.! I! denna! fas! sker! en!
matchning!mellan!vad!kunden!efterfrågar!och!vad!företaget!kan!erbjuda,!det!är!en!
förhandling! som! pågår.! Kommunikationen! i! denna! fas! är! fokuserad! på!
tvåvägskommunikation.!(ibid).!!
!!
Relationsutvecklingsfasen%
Den!tredje!och!sista!fasen!ger!fortsatta!fördelar!för!båda!parter,!eftersom!en!djupare!
förståelse!för!varandra!växt!fram.!Parterna!är!nu!ömsesidigt!beroende!av!varandra!
vilket! leder! till! minskat! avstånd! och! osäkerhet! mellan! parterna.! Ett! resultat! av!
fortsatt!kommunikation!leder!till!normer!inom!kommunikationen.!Där!regler!för!hur!
kommunikation!skall!hanteras! i!relationen,!vilket!språk!som!ska!användas!och!det!
ska!kunna!vara!möjligt!att!förstå!samt!återkoppla!till!information.!(ibid).!!!
!
För! att! uppnå! denna! utveckling! och! förståelse! för! varandra! används!
tvåvägskommunikation,!med!detta!kan!parterna!enkelt!kommunicera!med!varandra!
och!bygga!upp!en!långvarig!relation.!(ibid).!!

2.3&Sociala&medier&&
Kommunikation! genom! de! traditionella! medierna! kan! ta! lång! tid! och! är! oftast!
envägskommunikation! (Laroche,! Habibi,! Richard! &! Sankaranarayanan,! 2012).! I!
jämförelse!med!detta!är! sociala!medier!en!mer!effektiv!kommunikation.!Detta!har!
lett! fram!till!att! företag!har!insett!vikten!av!att!vara!närvarande!på!sociala!medier.!
(ibid).!Denna! effektiva! kommunikation! skapas! bland! annat! av!word"of"mouth! och!
elektronisk!word"of"mouth!(Guilford,!2012;!Litvina,!Goldsmith!&!Pan,!2007),!vidare!
om!detta!fenomen!under!kapitel!2.3.3.!!!
!
Enligt!Helpern!och!Gibbs!(2012)!är!social!medier!den!övergripande!benämningen!på!
det!växande!antalet!Web!2.0!sidorna.!Web!2.0!är!en!definition!som!Tim!O’Reilly!och!
MediaLive!International!kom!fram!till!under!en!konferens!år!2005!(Shang,!Li,!Wu!&!
Hou,! 2011).! Denna! teknologi! bygger! plattformar! där! användare! kan! utbyta!
information!och!framföra!åsikter.!(ibid).!!Sociala!medier!är!en!service!där!framförallt!
användarna!driver! tjänsten! framåt! (Aula,!2010;!Everson,!Gundlach!&!Miller,!2013;!
Helpern! &! Gibbs,! 2012;! Wang,! Tchernev! &! Solloway,! 2012).! Sociala! medier! är!
hemsidor!och!programvara!som!har!en!övergripande!funktion!att!tillåta!användare!
att! kontakta,! kommunicera! och! interagera! med! varandra.! Detta! genom! att! posta,!
dela!och!tillsammans!producera!information.!(ibid).!!!
!
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Enligt! Holmström! och! Wikberg! (2010)! finns! det! fem! kännetecken! för! de! sociala!
medierna,!som!gör!att!de!i!någon!utsträckning!skiljer!sig!från!traditionella!medier.!!
!

!
Figur!6!U!"Fem!kännetecken!för!de!sociala!medierna"!anpassad!från!Holmström!och!Wikberg!(2010)!

2.3.1&Olika&kanaler&av&sociala&medier&
Det! finns! en! mängd! olika! typer! av! sociala! medier! och! de! är! i! ständig! utveckling!
(Wang,!Tchernev!&!Solloway!2012).!Till!dessa!olika!typer!av!medier,!finns!det!olika!
användningsområden!(ibid).!Enligt!Wang,!Tchernev!&!Solloway!(2012)!förekommer!
kategoriseringar,!som!överlappar!varandra:!!

• Sociala!närverkssidor!(Facebook,!Linkedin)!
• Verktyg!för!kommunikation!med!andra!(mail,!snabbmeddelanden)!
• Sidor! för! spridning! av! information,! där! andra! kan! kommentera! (bloggar,!

Youtube).!(ibid)!!
!
Enligt!Stelzner!(2012)!är!de!fem!största!sociala!medierna!verktygen!Facebook,!
Twitter,!LinkedIn,!bloggar!och!YouTube.!!Nedan!kommer!en!djupare!genomgång!av!
dessa!ges!i!storleksordningen,!som!rankats!av!2012!Sociala!media!marketing!
industry!report.!!
!
( (

Räckvidd

Tillgänglig

Användarvänligt

Färskhet

Fortlevnad   

Med internet kan alla starta en profil och börja 
sprida nyheter och upplevelser om företag och 
organisationer. Jämfört med traditionella medier 
som både är kostsamma och svåra att starta upp. 

För en tidning eller tv-kanla krävs det mycket 
kunskap, resurser och engagemang. Sociala 
medierna är enkla att använda och det krävs 
inget större engagemang. 

Jämfört med traditionella medier har sociala 
medier i princip inga hinder för att nå en global 
publik. Detta kan göras snabb och enkelt.

Det är smidigt att uppdatera de sociala  
medierna och det går snabbt att publicera en 
nyhet. En tidning skrivs för att publiceras 
nästkommande dag. 

Sociala medier är i ständig rörelse, en tidning 
förblir tryckt efter publiciering. Inlägg och 
kommentarer på sociala medier kan 
uppdateras efter behov och tidsanda.    
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Facebook(
Facebook! grundades! år! 2004! och! var! från! början! tänkt! enbart! för! studenter! på!
Harvard!University!(Everson,!Gundlach!&!Miller,!2013).!Från!den!ursprungliga!idén!
har!Facebook!vuxit!och!blivit!ett!fenomen!som!under!2012!expanderade!till!över!1!
miljard!aktiva!användare!i!månaden.!(ibid).!Vilket!bara!i!Sverige!uppgick!till!mer!än!
hälften!av!befolkningen,!4,9!miljoner!användare6.! !Förutom!denna!stora!mängd!av!
användare,!som!till!82!%!inte!är!medborgare!i!USA!eller!Kanada,!hade!företaget!vid!
årsskiftet!2012/2013!drygt!4!600!anställda!runt!om!i!världen7. 

Facebook!menar!själva!att!användbara!annonser!och!reklam!riktade!till!användaren!
mottas!på!ett!bättre!sätt8.!Företagen!som!annonserar!på!Facebook!kan!få!vägledning!
så!att!deras!annons!riktas!mot!en!specifik!demografisk!grupp!av!människor.!Denna!
demografiska!uppdelning!kan!göras!via!ålder,!kön,!geografiskt!plats!utbildning!och!
yrken.9! 

Twitter(
Twitter! beskriver! sig! själva! som! ett! realtidsnätverk! av! information! som! ansluter!
sina! användare! till! de! senaste! historierna,! idéerna,! åsikterna! och! nyheterna10.!
Twitter! består! av! kortare,! maximalt! 140! tecken,! långa! uppdateringar! som! kan!
innehålla! allt! från! bilder,! videos,! konversationer! och! länkar! (Everson,!Gundlach!&!
Miller,! 2013).! Den! senaste! nyheten! från! Twitter! är! applikationen! Vine.! Det! är! en!
applikation!som!tillåter!användaren!att!göra!kortare!videoinlägg,!på!maximala!sex!
sekunder11.!På!Twitter!kan!en!användare!kategorisera!sina!inlägg,!med!en!så!kallad!
hashtag!(#).!(Everson!et!al.,!2013).!!!
!
Twitter!är!inte!bara!avsett!för!privatpersoner,!det!är!även!ett!enkelt!sätt!för!företag!
att! informera! sina! kunder! om!nyheter! eller! liknande.! Twitter! erbjuder! företag! att!
sponsra!tweets!för!att!utöka!läsarna!till!utanför!företagets!egna!följare.!De!erbjuder!
också! att! företag! kan! sponsra! olika! trend"ämnen! för! att! locka! fler! att! prata! om!
företagets!varumärke!eller!produkt.!12!!
!
LinkedIn((
Linkedin!är!det!största!sociala!mediet!för!ett!mer!professionellt!uttryck,!där!företag!
och! anställda! kan! hitta! varandra! (Peregrin,! 2012).! Användare! av! Linkedin! anses!
inneha!förtroende!för!den!information!om!företag!de!får!via!mediet,!de!anser!att!det!
är!en!mer!professionell!kanal.!(ibid).!!
!
Linkedin! grundades! 2003! och! har! som!mål! är! att! koppla! samman! yrkespersoner!
från! hela! världen! för! att! främja! deras! produktivitet! och! framgång.! Linkedin! ger!
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användaren!tillgång!till!andra!medlemmar,! jobb,!uppdateringar!och!insikt!som!kan!
hjälpa!använda!att!lyckas!i!arbetslivet13.!
!
Bloggar(
Själva!ordet!blogg!är!en!förkortning!för!webblogg!och!kan!i!stor!utsträckning!liknas!
med!den!mer!traditionella! loggboken!(Holmström!&!Wikberg,!2010).!Den!tekniska!
plattformen! till! bloggar! kan! se! olika! ut,! två! av! de! större! aktörerna! inom! detta!
område!är!blogg.com!och!wordpress.com.!Flertalet!kända!personer!använder!sig!av!
bloggar!för!att!dela!med!sig!av!sin!vardag.!På!senare!tid!har!det!blivit!allt!vanligare!
med! att! företag! också! använder! sig! av! bloggar.! Det! i! form! av! att! företaget! har! en!
officiell! blogg! eller! att! utvalda! medarbetare! får! agera! ambassadörer! åt! företaget.!
Dessa!bloggar!kan!då!användas!som!en!kanal! för!kommunikation!mellan! företaget!
och!kund.!(ibid).!!
!
YouTube((
Sen!Youtube!lanserades!år!2005!har!det!blivit!den!mest!populära!gratiswebbsidan!
för!videodelning!av!användarfilmer!(Lee!&!Lehto,!2013).!!Det!unika!med!Youtube!är!
att! det! låter! vilken! användare! som!helts! att! ladda!upp! och!dela! filmer.!De! har! ett!
stort! utbud! av! både! hemmagjorda! filmer! och! trailers! för! kommande! storfilmer.!
(Ibid).!!
!
Några!av!de! funktionerna!som!finns!tillgängliga!på!Youtube!är!att!användaren!kan!
gilla/kommentera! uppladdade! klipp! och! hyra! långfilm.! Användare,! både!
privatpersoner!och!företag,!kan!skapa!egna!kanaler!där!de!lägger!upp!sina!klipp!och!
filmer,!som!andra!sedan!kan!följa14.!!
! &
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2.3.2&Användning&av&sociala&medier&!
Sociala! medier! tillåter! privatpersoner! att! presentera! sig! själva! för! ett! personligt!
nätverk.! De! hjälper! även! privatpersoner! att! bevara! kontakten! med! nuvarande!
vänner! och! skapa! nya! kontakter! med! sociala! eller! professionella! nätverk! (Pai! &!
Arnott,! 2012).! ! Som! nämnts! tidigare! i! problemdiskussionen! går! det! att! dela! in!
privatpersoner!utefter!deras!användning!av!sociala!medier!(Carlsson,!2009).!Enligt!
Carlsson!(2009)!är!det!dessa!olika!typer!av!användarna!som!går!att!identifieras.!De!
presenteras!nedan!i!figur!7.!!!

!

        

!

Figur!7!U!"Olika!typer!av!användare",!anpassad!från!Carlsson!(2009)!!

!
! !
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Postar recensioner av produkter och 
tjänster, kommenterar i bloggar etc 

Använder RSS-flöden, samlar foton och 
länkar m.m. 

Har en profil på och/eller besöker 
regelbundet olika nätverks-sajter

Läser bloggar, lyssnar på podcats, tittar på 
filmer, läser på diskussionsforum o.dyl.

Bloggar, publicerar webbsidor, skapar 
och laddar upp filmer och musik, skriver 
artiklar och postar online osv. 
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Studier! visar! att! företagssidor! på! sociala! medier! används! mer! än! deras! officiella!
hemsidor,!av!deras!kunder!(Men!&!Tsai,!2012).!De!används!för!att!söka!information!
om! ett! företags! varumärke! eller! produkt.! I! och! med! detta! har! sociala! medier!
förändrat! hur! information! om! företag! sprids! och!mottags.!Med! andra! ord! formas!
företags!image!idag!av!antalet!likes,!tweets!och!meddelanden.!(ibid).!!
!
Företag!kan!idag!fortfarande!känna!osäkerhet!kring!användningen!av!sociala!medier!
(Kaplan!&!Haenlein,!2009).!Ett!företag!eller!en!organisation!kan!dock!använda!sig!av!
sociala!medier!mer!än!i!enbart!marknadsföringssyfte!(Kaplan!&!Haenlein,!2009).!De!
kan! använda! sig! av! de! sociala! medierna! för! personalutveckling! och! intern!
processhantering.!Företag!och!organisationer!använder!de!sociala!medierna!för!att!
uppdatera!sina!anställda,!kunder!och!intressenter!på!nyheter!företagen!själva!anser!
vara! av! intresse! (Kaplan! &! Haenlein,! 2009).! Det! är! många! företag! som! också!
använder! sig! av! sociala! medier! för! att! påskynda! processen! i! deras!
varumärkeskommunikation.!(ibid).!Företag!kan!även!använda!sig!av!sociala!medier!
för! att! införskaffa! information! om! deras! kunder,! via! deras! profiler! (Pai! &! Arnott,!
2012).! Facebooks! databas! har! exempelvis! blivit! omnämnt! som! ”a! crystal! ball! for!
future! consumer! intentions”! (Casteleyn,! Mottart,! &! Rutten,! 2009,! s.! 440! i! Pai! &!
Arnott,!2012).!  
!
Det!är!inte!enbart!stora!multinationella!företag!som!kan!dra!nytta!av!sociala!medier,!
det! är! även! små! och! medelstora! företag! och! ideella! och! statliga! organisationer!
(Kaplan!&!Haenlein,!2009).!Detta!eftersom!sociala!medier!möjliggör!för!företag!att!
på!ett!effektivt!sätt!kommunicera!med!kunderna,!till!relativt!låga!kostnader.!(ibid).  

2.3.3&Fördelar&med&Sociala&medier&&
Enligt! Mangold! och! Faulds! (2009)! kan! företag! skapa! plattformar! med! syfte! på!
relation!med!och!mellan!kunder.!Människor!tycker!om!att!samlas!och!nätverka!med!
andra,!som!har!lika!intresse,!åsikter!och!erfarenheter.!Företag!kan!använda!sociala!
medier!för!att!engagera!sina!kunder.!Kunden!känner!sig!delaktig!i!en!produkt!eller!
tjänst!och!de!kan!ge!återkoppling!och!bidra!till!utveckling.!Det!är!mer!troligt!att!en!
kund!är!villig!att!sprida!sina!upplevelser!om!de!känner!delaktighet.!Att!kunden!har!
mycket! information! om! företag! och/eller! dess! produkt/tjänst! bidrar! till! att! de!
pratar!om!företaget.!Spridningen!av!upplevelser!kan!göras!både!via!sociala!medier!
och!wordJofJmouth.!(ibid).!!
!
WordJofJmouth! (W"O"M)! innebär,! som! namnet! indikerar,! kraften! av! personers!
åsikter! och! hur! de! påverkar! andra.! Det! kan! vara! både! verbalt,! skrivet! eller!
kommunicerat! genom! internet! (Guilford,! 2012).!W"O"M! kan! både! vara! en! positiv!
som!negativ!kraft!för!företaget.!Det!tillsammans!med!övrigt!socialt!inflytande!räknas!
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som! den! viktigaste! informationskällan! när! kunder! tar! ett! beslut! (Guilford,! 2012;!
Litvina,!Goldsmith!&!Pan,!2007).!Klart!är!att!med!dagens!teknik!sprids!rykten!snabbt!
och!skapar!starka!reaktioner!som!företag!inte!kan!påverka.!Det!W"O"M!bidrar!med!
är!informell!kommunikation!mellan!kunder!där!de!ger!sina!åsikter!samt!upplevelser!
om!ett!företag,!dess!produkter!eller!tjänster!(Westbrook,!1987;!Litvina,!Goldsmith!&!
Pan,! 2007;! Brown,! Broderick! &! Lee,! 2007).! I! dagens! samhälle,! när! det! finns! nya!
möjligheter! för! företag! att! interagera! och! effektivisera! kommunikationen! med!
kunder,!har!W"O"M!utvecklats!(Litvina,!Goldsmith!&!Pan,!2007).!Det!har!utvecklats!
till! att! bli! elektronisk! word"of"mouth! (e"wom).! Det! kan! definieras! som!
kommunikation! riktad! till! kunder! genom! internetbaserad! teknologi.! Förutom!
kommunikationen!mellan!producent!och!kund,!kan!den!vara!mellan!kunder!(Litvina,!
Goldsmith!&!Pan,!2007;!Brown,!Broderick!&!Lee,!2007).!Det!är!framförallt!de!sociala!
nätverken! och! sociala!medier! som! har! gjort! att!W"O"M! har! blivit! ett! så! stort! och!
inflyttande!fenomen.!(ibid).!!(
!
Annonsering!på!internet!är!något!som!påverkar!oss!som!konsumenter,!även!om!vi!
inte! medvetet! uppmärksammat! den! (Amnéus,! 2010).! Internet! fungerar! i! stor!
utsträckning!som!övrig!annonsering,!men!för!kunden!är!det!möjligt!att!inhämta!mer!
information! och/eller! genomföra! ett! direktköp.! (ibid).! De! sociala! medierna,! inte!
minst!Facebook,!har!en!allt!större!påverkan!på!den!vardagliga!marknadsföring!och!
på!andra!medier!(Mangold!&!Faulds,!2009).!!
!
Trenden! är! att! kunder! börjat! överge! traditionell! annonsering,! som! tidningar,! tv,!
radio!och!magasin!till!förmån!för!sociala!medier!(Mangold!&!Faulds,!2009;!Kotler!&!
Keller,!2012).!Kunder!använder! sig!allt!oftare!av! sociala!medier! för!att! införskaffa!
information!och!bli!influerade!av!andra,!vare!sig!det!gäller!produkter!eller!tjänster.!
Enligt! Mangold! och! Faulds! (2009)! visar! undersökningar! att! kunder! anser! sig!
påverkas!mest!av!rekommendationer!från!familj/vänner.!Kunder!och!konsumenter!
börjar! också! anse! att! de! sociala! medierna! är! mer! trovärdiga,! i! förhållande! till!
företagssponsrade! annonser! och! reklam.! På! de! sociala! medierna! kan! de! få!
recensioner! från! andra! kunder.! Eftersom! förtroendet! för! vissa! företag! och! deras!
reklam! minskar,! har! andra! kunders! tidigare! erfarenheter! och! recensioner! börjat!
spela! en! allt! större! roll.! (ibid).! Samtidigt! får! Facebook! allt! fler! användare! och! når!
därmed!ut!till!en!allt!större!spektrum!av!människor!(Zarrella!&!Zarrella,!2011).!En!
stor! bidragande! orsak! till! att! Facebook! är! en! bra! kanal! för!marknadsföring! är! att!
företag!kan,!på!ett!effektivt!sätt!rikta!sin!marknadsföring!till!en!specifik!målgrupp.!
En! ytterligare! fördel! är! att! kunden! själv! godkänt! reklam! och! information! från!
företag,!genom!att!gilla!deras!facebooksidor.!(ibid).!!
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2.3.4&Risker&med&sociala&medier&&&
Enligt! Baird! och! Parasnis! (2011),! vill! den! övervägande! delen! av! användare! av!
sociala!medier!knyta!kontakt!med!familj!och!vänner.!Det!är!en!betydligt!mindre!del!
som! använder! sig! av! dessa! medier! för! att! knyta! an! till! företag! och! varumärken.!
Risken!är!därför!att!kunder!inte!besöker!deras!sociala!medier.!!
!
Sociala!medier! påverkar! ett! företags! strategiska! insatser! (Aula,! 2010).!De! särdrag!
som!kopplas!till!de!sociala!medierna,!bidrar!till!att!företagen!kan!ha!samma!kontroll!
över! intressent"! och! kundrelationer.! Sociala! medier! förenklar! kommunikationen!
mellan!olika!intressentgrupper.!(ibid).!Mangold!och!Faulds!(2009)!upplyser!dock!att!
det!är!svårt!för!företagen!att!kontrollera!konversationer!mellan!grupper,!vilket!kan!
utgöra!en!risk,!då!W"O"M!är!antingen!väldigt!positiv!eller!väldigt!negativ!(Sweeney,!
Soutar!&!Mazzarol,!2010). Nyare!forskning!indikerar!att!positiv!och!negativ!W"O"M!
har!lika!stor!inverkan.!(ibid).!Det!företag!och!organisationer!kan!göra!är!att!försöka!
styra!och!influera!debatten!för!att!förebygga!och!motverka!negativ!W"O"M!(Mangold!
&!Faulds,!2009).!!!  

Att!förlora!ett!gott!rykte!är!för!både!företag!och!organisationer!på!flera!sätt!ett!hot!
(Aula,! 2010).! Det! ger! en! negativ! effekt! på! den! lokala! positioneringen,!
konkurrenskraft! och! relationen! med! medier.! Det! påverkar! även! förtroendet! och!
lojalitet!från!kunder!och!intressenter.!Om!ett!företags!sociala!medier!inte!hanteras!
på!ett!bra!sätt!kan!detta!utgöra!en!risk!och!skada!företagets!rykte.!Det!som!utgör!en!
risk!på!sociala!medierna!är!oftast!användarna,!de!delar! information!som!både!kan!
vara!sanna!eller!falska!och!som!ofta!inte!är!kontrollerad.!Risken!ökar!exempelvis!om!
ett! gap!uppstår!mellan!hur!deras! rykte!beskriver! ett! företag!och!hur!verkligheten!
ser! ut.! Vid! förändring! i! kunders! förväntningar! på! ett! företag,! finns! det! en! risk! att!
ryktet! tar! skada.! Ett! företags! rykte! kan! även! försämras! om! företaget! inte! lyckas!
anpassa!sig!efter!en! förändring!på!sin!marknad.!De!sociala!medierna!skapar!också!
nya! förhoppningar!och! förväntningar! från!kunderna!om! företaget,! vilket! företaget!
bör!uppnå.!(ibid).!!!!
!
Ytterligare!svårighet!med!sociala!medier,!är!att!det!kan!vara!problematisk!att!mäta!
resultatet! av! investeringen,! så! kallat! return% of% investment! (RoI)! (Carlsson,! 2009;!
Wetzel,!2008).!Detta!kan!leda!till!ett!motstånd!mot!sociala!medier!och!en!osäkerhet!
bland! företag!(Carlsson,!2009).!Problemet!är!dock! inget!som!enbart!är!kopplat! till!
sociala! medier.! Utan! även! traditionella! annonskampanjer! och! övriga!
kommunikativa! insatser! har! visat! sig! svåra! att!mäta.! (ibid).! Ett! generellt! begrepp!
som!företag!använder!för!att!beskriva!sin!avkastning!på!deras!investering!på!sociala!
medier,!är!return%of%engagement!(RoE)!(Carlsson,!2009;!Wetzel,!2008).!Denne!pekar!
på! hur! engagemang! för! företaget! har! blivit! större! bland! kunderna,! sedan! de! blev!
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aktiva!på!sociala!medier.!Engagemanget!kan!mätas!med!en!kvantitativ!metod,!unika!
besökare,! antalet! kommentarer,! sidvisningar! eller! liknande.! (ibid).! Enligt! Wetzel!
(2008)! ska! RoE! inte! verka! som! ersättning! för! den!mer! traditionella! RoI.! RoE! ska!
vara!ett!komplement!och!ses!som!ett!externt!hjälpmedel! för!kontakter,! inspiration!
och!idéutbyte,!medan!RoI!ses!som!den!interna!basen.!(ibid).!

2.3.5&Organisationers&och&kunders&uppfattning&&

Det!som!presenterats!ovan!är!de!generella!för"!och!nackdelarna!med!sociala!medier.!
I!detta!avsnitt!redovisas!organisationers!och!kunders!uppfattning!av!användning!av!
sociala!medier.! Företag! och! organisationers! profiler! på! sociala!medier! har! snabbt!
blivit! den! största! mötesplatsen! för! allmänheten! att! interagera! med! företag! och!
organisationer!(Men!&!Tsai.,!2012).!!

Att! erbjudas! förmåner! och! att! införskaffa! tjänster! eller! produkter,! är! de! två!
vanligaste!svaren!kunder!ger!till!varför!de!söker!sig!till!företag!och!varumärken!på!
sociala!medier!(Baird!&!Parasnis,!2011).!Den!tredje!största!anledningen!är!att! läsa!
andra! användares! recensioner! och! omdömen! om! företaget! eller! organisationen.!
(ibid).! En! studie! genomförd! av! Men! och! Tsai! (2012)! med! syfte! att! studera!
privatpersoner!i!Kina!och!deras!interaktion!med!kinesiska!företag!på!sociala!medier,!
visade!att!informationsinsamling!var!den!största!anledning.!!
!
När! kunder! fått! information! från! vänner,! familj,! experter! och! den! stora! massans!
åsikt,! kan! kundens! handlingsvilja! vara! stor! (Baird! &! Parasnis,! 2011).! Viljan! hos!
kunder!att! interagera!med! företag!är!som!störst!om!de!känner! tilltro! till! företaget!
och!att!de!får!ut!något!av!det.!Denna!interaktion!kan!leda!till!att!kunden!känner!en!
samhörighet!med!företaget.!Samma!studie!visar!att!företagets!uppfattning!inte!helt!
stämmer!överens!med!vad!kunderna!själva!efterfrågar.!Exempelvis!visar!studien!att!
61! %! av! de! tillfrågade! företagen! tror! på! att! kunden! vill! känna! sig! delaktig! i! ett!
nätverk,! medan! endast! 22! %! av! de! tillfrågade! användarna! själva! ansåg! sig! göra.!
(ibid).!Se!figur!8!nedan!för!fler!skillnader!mellan!företags!och!kunders!uppfattning!
om!sociala!medier. !
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Figur!8!–!”Organisationers!och!kunders!uppfattning”!Hämtad!från!IBM!Institute!for!Business!Value!analysis!i!
Baird!&!Parasnis!(2011)!



!
!

29!

3.&Referensram&
I% de% tidigare%kapitlen%har%de% teoretiska%grunderna%presenteras,% vilket% i% detta%kapitel%
relateras%till%varje% forskningsfråga.% Innehållet% i%referensramen%fungera%sedan%som%en%
bas%för%rapportens%datainsamling,%intervju%och%undersökningar. 
 
Ett! konceptuellt! ramverk! beskriver! huvudämnet! inom! en! studie! och! dess! teorier!
(Miles! och! Huberman,! 1994).! Detta! kan! göras! grafiskt! eller! med! text.! Ramverket!
förtydligar! studiens! huvudsakliga! faktorer,! konstruktion! och! variabler,! samt!
sambandet! mellan! dessa.! Ett! konceptuellt! ramverk! förklaras! bäst! med! hjälp! av!
illustrationer!tillsammans!med!en!förklarande!text.!(ibid).!

3.1&Den&framtagna&referensramen&&
Syftet!är!att!beskriva!hur!sociala!medier!kan!användas! i!kommunikationen!mellan!
universitet! och! studenter.! För! att! kunna! besvara! detta! har! fem! forskningsfrågor!
presenterats:!%
!
FF1:!Hur!använder!universitet!sociala!medier!för!att!kommunicera!med!studenter?!! %
!
FF2:!Hur!använder!nuvarande!studenter!sociala!medier?!
!
FF3:! Hur! uppfattar! nuvarande! studenter! sitt! universitets! aktiviteter! på! sociala!
medier?!
!
FF4:!Hur!använder!potentiella!studenter!sociala!medier?!
!
FF5:!Hur!uppfattar!potentiella!studenter!sitt!universitets!aktiviteter!på!sociala!
medier?!
!
Forskningsfråga! ett! studerar! hur! universitet! kan! använda! sociala! medier! för! att!
kommunicera! med! studenter.! Denna! fråga! är! ställd! för! att! ge! svar! på! hur!
universitets! kan! använda! sociala! medier! för! att! kommunicera! med! studenter.!
Forskningsfråga! två! och! tre! studerar! hur! nuvarande! studenter! använder! sociala!
medier! och! hur! de! uppfattar! universitetens! aktiviteter! på! sociala! medier.! Medan!
forskningsfråga! fyra!och! fem!studerar!hur!potentiella! studenters!använder! sociala!
medier! och! hur! de! uppfattar! universitetens! aktiviteter! på! sociala! medier.!
Uppdelningen! av! forskningsfrågorna! är! gjord! för! att! göra! skillnad! mellan!
användning! och! uppfattning.! Samt! för! att! skilja! på! nuvarande! och! potentiella!
studenters! åsikter.%Nedan! har! forskningsfrågorna! två! till! och!med! fem! delats! upp!
efter! hur! studenter! använder! sociala! medier! och! hur! de! uppfattar! universitetens!
aktiviteter!på!sociala!medier.%!
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3.1.1&Universitets&användning&–&FF&1&&&
För!att!besvara!frågan!har!teorin!om!effektiv!kommunikation!(Kotler!&!Keller,!2012)!
används.! Teorin! visar! tillvägagångssättet! vid! uppbyggnaden! av! en! framgångsrik!
kommunikation!för!en!organisation!till!deras!målgrupp.!Därför!är!denna!inkluderad!
i!referensramen.!Delarna!som!har!studerats!från!denna!teori!är!målgrupp,!mål!med!
social! medier,! utformningen! av! kommunikationen,! kanalval! inom! sociala! medier,!
budget,!marknadskommunikationsmix,!mätning!av!respons!och!integrering.!Vidare!
har! teori! om! fördelarna!med! sociala!medier! använts.! Detta! för! att! kunna! besvara!
möjligheterna!som!ett!universitet!har!att!använda!sociala!medier.! Inom!fördelarna!
har! teorier! om! sociala! mediers! är! användbart! för! kommunikation! (Latoche! et! al.!
2012;! Larsson,! 2001).! Sociala! mediers! förmåga! att! vara! en! plattform! för! ökat!
engagemang! (Mangold!&! Faulds,! 2009)! använts.! Ytterligare! har! teorin! om!W"O"M!
som!en!fördel!med!sociala!medier!(Westbrook,!1987;!Litvina,!Goldsmith!&!Pan,!2007;!
Brown,!Broderick!&!Lee,!2007)!studerats!under!forskningsfråga!ett.!Även!teori!om!
annonsering! i! förhållande! med! sociala! medier! (Mangold! &! Faulds,! 2009)! har!
studerats.!!
!
För!att!göra!ge!en!rättvis!bild!över!universitets!möjlighet!att!använda!sociala!medier!
har! riskerna! studerats.! Riskerna! är! att! företag! kan! tappa! kontrollen! över!
kommunikationen!(Aula,!2010),!att!det!är!svårt!att!mäta!resultatet!(Carlsson,!2009;!
Wetzel,!2008)!och!att!det!finns!ett!gap!mellan!företags!och!användares!uppfattning!
om! nyttjandet! av! social! medier! (Baird! &! Parasnis,! 2011).! Teori! från! Kaplan! och!
Haenlein!(2010)!om!att!det!är!svårt!för!organisationer!att!använda!sociala!medier,!
har! använts.! ! Teorin! om! att! det! är! svårt! för! organisationer! att! kontrollera!
användares!konversationer!(Mangold!&!Faulds,!2009)!har!även!denna!studerats.!!

3.1.2&Studenters&användning&–&FF&2&+&4&
Forskningsfrågorna! två! och! fyra! studerar! användningen! av! sociala! medier! bland!
nuvarande! och! potentiella! studenter.! Detta! har! gjorts! med! koppling! till! teori.!!
Anledningen! till! användningen!av! sociala!medier! är! till! största!del! för!privat!bruk!
och!inte!för!att!interagera!med!företag!(Baird!&!Parasnis,!2011;!Pai!&!Arnott,!2012).!
Men!när!användare!söker!sig!till!företagssidor!på!sociala!medier!är!det!för!att!finna!
information! (Kotler! &! Keller,! 2012;!Mangold! &! Faulds,! 2009;! Men! &! Tsai,! 2012).!
Studier!om!vilka!kanaler!som!studenter!använder!har!studerats!(Danaher!&!Rossiter,!
2008).! Forskningsfrågorna! två! och! fyra! undersöker! även! om! studenter! nyttjar!
sociala!medier!till!W"O"M!(Westbrook,!1987;!Litvina,!Goldsmith!&!Pan,!2007;!Brown,!
Broderick!&!Lee,!2007).!!!



!
!

31!

3.1.3&Studenters&uppfattning&–&FF&3&+&5&&
Forskningsfrågorna! tre!och! fem!studerar!hur!nuvarande!och!potentiella! studenter!
uppfattar!universitetens!aktiviteter!på!sociala!medier.!För!att!studera!hur!studenter!
uppfattar! universitets! aktivitet! på! sociala! medier! har! teori! om! dess! trovärdighet!
(Mangold! &! Faulds,! 2009)! använts.! ! Organisationer! har! många! gånger! inte! rätt!
uppfattning! om! hur! deras! konsumenter! vill! att! de! ska! arbeta!med! sociala!medier!
(Baird!&!Parasnis,!2011).!!Uppfattningen!från!användarna!är!att!sociala!medier!är!en!
bra!kanal!för!information!(Baird!&!Parasnis,!2011;!Men!&!Tsai,!2012).!!!
!
I! figur! 9! sammanfattas! forskningsfrågorna! med! de! teorier! och! studier! som!
undersöks.!!
!
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!

FF1: Hur kan universitet använda sociala 
medier för att skapa kommunikation?

  Effektiv kommunikation 
• Målgrupp
• Mål
• Utformning
• Kanal 
• Budget
• Marknadskommunikationsmix
• Mättning av respons
• Integrering 

(Kottler & Keller, 2012)

Fördelar med sociala medier 
• Kommunikation (Laroche et.al., 2012) (Larsson, 2001)
• Engagemang (Mangold & Faulds, 2009)
• W-O-M/e-wom (Westbrook, 1987; Litvina, Goldsmith & 

Pan, 2007; Brown, Broderick & Lee, 2007).
• Annonsering (Mangold & Faulds, 2009) (Stelznar, 

2012) 

Risker med sociala medier
• (Aula, 2010) (Baird & Parasnis, 2011) (Carlsson, 

2009) (Kaplan & Haenlein, 2010) (Mangold & Faulds, 
2009) (Wetzel, 2009) 

 

  Studenters användning av sociala medier
• (Baird & Parasnis, 2011) (Danaher & Rossiter, 2008) 

(Holmström & Wikberg, 2010) (Kotler & Keller, 2012) 
(Mangold & Faulds, 2009) (Men & Tsai. 2012) (Pai & 
Arnott, 2012) (Shari et. al. 2011).

• W-O-M/e-wom (Westbrook, 1987; Litvina, Goldsmith 
& Pan, 2007; Brown, Broderick & Lee, 2007).

Studenters uppfattning av sociala medier 
• Inhämta information
• Lämna idéer på utveckling
• Kundservice
• Känna del av nätverk 

(Baird & Parasnis, 2011)

• Trovärdiget (Mangold & Faulds, 2009)

  

FF3: Hur uppfattar 
nuvarande studenter sitt 
universitets aktiviteter på 
sociala medier? 

FF2: Hur använder 
nuvarande studenter 
sociala medier? 

FF5: Hur uppfattar 
potentiella studenters 
universitets aktiviteter på 
sociala medier? 

FF4: Hur använder 
potentiella studenter 
sociala medier? 

Potentiella studenters användning av       sociala 
medier
• (Baird & Parasnis, 2011) (Danaher & Rossiter, 2008) 

(Holmström & Wikberg, 2010) (Kotler & Keller, 2012) 
(Mangold & Faulds, 2009) (Men & Tsai. 2012) (Pai & 
Arnott, 2012) (Shari et. al. 2011).

• W-O-M/e-wom (Westbrook, 1987; Litvina, Goldsmith 
& Pan, 2007; Brown, Broderick & Lee, 2007).

Potentiella studenters uppfattning av sociala 
medier 
• Inhämta information
• Lämna idéer på utveckling
• Kundservice
• Känna del av nätverk 

(Baird & Parasnis, 2011)

• Trovärdiget (Mangold & Faulds, 2009)

Figur!9!–!Referensram,!författarnas!egen!konstruktion!!
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4.&Metod&&
I%detta%kapitel%presenteras%studiens%metodval%för%att%besvara%studiens%forskningssyftes.%
Inledningsvis% redogörs% för% forskningssyftet% och% kapitlet% avslutas% med% att% belysa%
riskerna%med%metodvalen.%%

4.1&Forskningssyfte&
Undersökande! (explorativ),! förklarande! (explanativ)! och! beskrivande! (deskriptiv)!
är!tre!olika!forskningssyften!(Saunders,!Lewis!&!Thornhill,!2012).!!Ett!undersökande!
syfte! har! till! mening! att! förklara! ”vad! det! är! som! händer”.! Metoden! är! särskilt!
användbar!när!syftet!är!att!undersöka!mer!specifikt!det!bakomliggande!problemet!
och!ge!klarhet!till!detta.!Denna!metod!är!användbar!när!lite!kunskap!innehas!om!det!
som!undersöks.!(ibid).!!
!
Vid!ett!förklarande!syfte!undersöks!orsak!och!verkan!samband.!Exempelvis!genom!
att!bevisa!att!finns!ett!samband!mellan!två!faktorer.!För!att!finna!samband!används!
ofta!regressionsanalyser!vid!statistisk!metod.!(ibid).!Ett!beskrivande!syfte!försöker!
ge!en!precis!bild!av!ett!ting,!vilket!både!kan!vara!en!person!eller!en!situation.!Denna!
metod!kräver!att!det!finns!en!tydlig!bild!av!det!som!ska!beskrivas!eftersom!arbetat!
utgår!från!ett!klart!problem.!(ibid).!!
!
Syftet! med! denna! studie! var! att! beskriva! hur! sociala! medier! kan! användas! i!
kommunikationen! och! relationen! mellan! universitet! och! studenter.! Därför! har!
studien!genomförts!med!en!deskriptiv!ansats.!!

4.2&Undersökningsmetoder&
Det!är!tillvägagångssättet!som!avgör!om!data!kan!klassas!som!kvantitativ!respektive!
kvalitativ!(Halvorsen,!1992).!Vid!kvantitativ!metod!samlas!data!in!som!går!att!mäta!
(hårddata).!Det!vill!säga!de!kan!uttryckas!i!siffror!och!tal!eller!andra!mängdtermer.!
Kvantitativ!metod! inriktar! sig! på! hårddata! vars! resultat! ska! kunna! generaliseras.!
Kvalitativ! data! berättar! något! om! de! icke! mätbara! (mjukdata)! egenskaperna! hos!
undersökningsenheterna.!Exempelvis!vad!som!är!typiskt!för!det!som!undersöks.!I!en!
kvalitativ!metod!är!intresset!mer!att!berätta!om!det!som!observeras!snarare!än!att!
generalisera!svar.!(ibid).!!!
!
Denna! studie! beskriver! användningen! av! sociala! medier! i! kommunikationen! och!
relationen!mellan!universitet!och!studenter.!Genom!forskningsfrågornas!utformning!
har!både!kvantitativ!och!kvalitativ!metod!använts.!Saunders!et!al.!(2012)!menar!att!
det! finns! flera! fördelar! med! att! kombinera! kvantitativ! och! kvalitativ! metod.! Kort!
sammanfattat! hjälper! kombinerad! undersökningsmetod! med! förenkling,!
komplettering,! generalitet,! stöttande! tolkning,! studera! olika! aspekter! och! lösa! ett!
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större! sammanhang.! (ibid).! Ytterligare! anledning! att! använda! kombination! av!
kvantitativ!och!kvalitativ!undersökningsmetod!presenteras!av!Hair,!Money,!Samouel!
&! Page! (2007).! De! menar! att! undersökningsmetodernas! styrkor! kompletterar!
varandra! på! ett! bra! sätt.! Styrkan! med! en! kvalitativ! metod! är! att! denna! ger! mer!
djupgående! och! detaljerad! information.! Medan! styrkan! med! kvantitativ! metod!
presenterar!strukturerad!och!representativ!data.!(ibid).!!!
!
Forskningsfråga!ett,!undersökte!hur!universitet!kan!använda!sociala!medier!för!att!
kommunicera! med! studenter.! Här! ansågs! kvalitativ! metod! mest! lämpad.! Detta!
eftersom! forskningsfrågan! var! ute! efter! detaljerad! och! djupgående! information.!!
Forskningsfrågorna! två! till! och! med! fem! undersökte! hur! studenters! använder!
sociala!medier!och!hur!de!uppfattar!universitets!aktiviteter!på!sociala!medier.!Det!
gjorde!kvantitativa!metoder!mest!lämpade!eftersom!hårddata!samlats!in.!!

4.3&Forskningsstrategi&&
Det!finns!fem!olika!forskningsstrategier!där!valet!baseras!på!hur!bra!en!strategi!kan!
förklara!studiens!syfte!och!forskningsfrågor!(Yin,!2009).!Dessa!är!enkät,!experiment,!
fallstudier,! arkivanalyser! och! historier.! Utifrån! tabellen! ges! en! övergripande! bild!
över!de!olika!forskningsstrategierna.!(ibid).!!

Tabell!1!U!!”Relevant!Situations!for!Different!Reserch!Methods”!!anpassad!från!Yin!(2009)!

Genom!tabellen!kan!de!olika!alternativen!härledas!för!att!utläsa!vilka!strategier!som!
var!lämpliga!för!denna!studie.!Syftet!med!denna!studie!var!att!beskriva!hur!sociala!
medier! kan! användas! i! kommunikationen! och! relationen! mellan! universitet! och!
studenter.! Studien! kräver! ingen! kontroll! över! beteende! vilket! gör! att! experiment!
inte! ansågs! vara! ett! lämpligt! alternativ.! Forskningsfråga! ett! baserades! på! en!
fallstudie.!Det!är!en!”hur”!fråga,!det!krävs!ingen!kontroll!och!det!är!fokus!på!nutida!
händelser.!Forskningsfråga!två!till!och!med!fem!har!besvarats!genom!en!enkät.!Detta!
för!möjligheten!att!generalisera!resultatet.!!

Metod! Typ!av!forskningsfråga! Krävs!kontroll!
över!beteende?!

Är!fokus!på!nutida!
händelser?!

Experiment!! Hur,!varför?! Ja! Ja!
Enkät! Vem,!vad,!var,!hur!

många,!hur!mycket?!
Nej! Ja!

Arkivanalys! Vem,!vad,!var,!hur!
många,!hur!mycket?!

Nej! Ja/Nej!

Historia! Hur,!varför?! Nej! Nej!
Fallstudie! Hur,!varför?! Nej! Ja!
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4.4&Val&av&universitet&&&
Eftersom! forskningsfråga! ett! besvarades! genom! en! fallstudie! och! undersökte! hur!
universitet!kan!använda!sociala!medier!för!att!kommunicera!med!studenter!valdes!
ett!universitet!ut.!För!att!göra!urvalet!används!bedömningsurval.!Bedömningsurval!
innebär! att! författarna! själva! väljer! de! respondenter! som! är! mest! lämpade!
(Saunders! et! al.! 2012).! Luleå! tekniska! universitet! (LTU)! valdes! på! grund! av!
geografiskt!läge!och!eftersom!de!sedan!tidigare!arbetar!med!sociala!medier.!!
!
Respondenten! för! intervjun! var! Henrik! Sundberg,! webbmaster! vid! LTU.! Henrik!
Sundberg! innehar! det! övergripande! ansvaret! för! sociala! medier! på! LTU.! Han! är!
därför!väl!insatt!i!ämnet!och!har!mycket!god!kännedom!om!universitets!användning!
och!åsikter!om!sociala!medier.!

4.5&Litteraturundersökning&&
Syftet!med! en! litteraturundersökning! är! enligt! Andersen! (1994)! att! samla! in! den!
vetskap! som! finns! inom! problemområdet! som! studien! fördjupats! i.! Studiens!
litteraturundersökning!bestod!av!insamling!av!vetenskapliga!artiklar!där!verktyget!
Primo! främst! användes.! Även! tryckt! litteratur! från! universitetsbibliotek! på! Luleå!
tekniska!universitet!samlades!in.!Ett!urval!av!sökord!från!Primo!presenteras!nedan.!!
!
Customer&relationship&

management&
Social&Media&& Social&Network&& Communication&&

Marketcommunication&&
Relationship&
B2C/G2C&

Goverment&
communication&&

Word&of&Mouth&&

Tabell!2!U!Urval!av!sökord!

4.6&Datainsamlingsmetoder&&
Enligt!Yin!(2009)!finns!det!sex!stycken!insamlingsmetoder.!Dessa!är!dokumentation,!
arkivmaterial,!intervjuer,!direkta!observationer,!deltagande!observation!och!fysiska!
artefakter.! (ibid).! Enligt! Yin! (2009)! är! intervju! den! mest! lämpade! metoden! för!
datainsamling!vid!fallstudier.! Intervju!valdes!för!datainsamling!relaterad!till!denna!
studie.!Intervjun!gjordes!för!att!ge!en!mer!djupgående!insamling!av!data.!!!
!
Data!relaterad!till!forskningsfrågorna!två!till!och!med!fem!samlades!in!med!hjälp!av!
en!kvantitativ!metod.!Forskningsfrågorna!studerar!hur!studenter!såg!på!universitets!
aktiviteter! på! sociala!medier,! vilket! gjorde! att! en! enkät! ansågs! vara!mest! lämpad!
som!datainsamlingsmetod! då! urvalet! var! stort.! Ytterligare! anledning! till! att! enkät!
användes!var!för!att!det!gav!möjlighet!att!samla!in!data!som!är!standardiserad!och!
enkel!att!jämföra!med!teori!(Saunders,!2012).!!
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4.6.1&Intervju&&
Målet!med!intervjun!var!att!undersöka!hur!universitet!resonerar!kring!användning!
av!sociala!medier!och!om!det!implementeras!i!den!övriga!verksamheten.!!
!
Intervjun!kännetecknas!av!att!det! finns!ett!antal!viktiga! frågor!som!författarna!vill!
ha! svar! på! (Saunders! et! al.,! 2012).! Dessa! kan! besvaras! utifrån! hur! respondenten!
väljer! att! uttrycka! sig.! För! att! intervjun! skulle! vara! så! effektiv! som! möjligt,!
bestämdes! ett! möte! mellan! Henrik! Sundberg! och! författarna! en! tid! innan!
intervjutillfället.!Det!leder!till!att!trovärdigheten!förstärks!genom!att!en!bra!relation!
byggs! upp! och! genom! att! respondenten! får! tillgång! till! relevant! information!
(Halvorsen,!1992;!Sunders!et!al.,!2012).!!
!
Under! det! första! mötet! diskuterades! studiens! syfte! och! bakgrund.! Mötet! gav!
författarna!möjligheten!att!klargöra!att!Henrik!var!en!lämplig!person!för!intervjun.!
Sundberg! mottog! frågeformuläret! via! e"post,! två! dagar! innan! intervjun!
genomförandes.! Detta! skapar! högre! validitet! och! reliabilitet! eftersom! Henrik! fick!
möjligheten! att! förbereda! sig! och! samla! relevant! information.! Intervjun! varade! i!
sextio!minuter!och!hela!intervjun!spelades!in.!Se!bilaga!1!för!intervjuguide!!
!
Enligt! Saunders! et! al.! (2009)! ska! frågor!och! teman! i! en! intervju! vara!baserade!på!
exempelvis! teori,! författarens! egna! erfarenheter,! litteratur,! sunt! förnuft! eller! en!
kombination!av!dessa.! Intervjuguiden! i!denna!studie!är!baserad!på!den! framtagna!
referensramen!och!på!en!mindre!observation.!!

4.6.2&Observation&av&lärosätens&facebooksidor&&
Observationen! gjordes! för! att! ge! författarna! ökad! förståelse! för! av! hur! sociala!
medier,! speciellt! Facebook,! idag! används! av!olika!universitet! och!deras! studenter.!
Observationsresultaten!bidrog!till!utvecklingen!av!författarnas!egna!erfarenhet!och!
intervjuguiden.! ! Sex! lärosäten! inom! högskoleutbildningen! i! Sverige! valdes! ut! till!
observationen.! Urvalet! motiveras! utifrån! att! lärosätten! har! en! stor! nationell!
spridning!och!ett!varierande!antal!studenter.! !De!valda!skolorna!är!Luleå! tekniska!
universitet! (LTU),! Lund! universitet! (LU),! Uppsala! universitet! (UU),! Chalmers,!
Kungliga! tekniska! högskolan! (KTH)! och! Umeå! universitetet! (UMU).! Analysen!
började! med! att! studera! vilka! typer! av! sociala! medier! de! idag! använder.! Det!
innefattar! enbart! vilka! de! har! ett! konto! till,! inte! hur! aktiva! de! är.! De!medier! som!
studerats! är!Facebook,!Twitter,! Linkedin,!Youtube!och!bloggar.!Dessa!är!de! fem! (i!
storleksordning)! största! sociala! medierna! (Stelzner,! 2012).! Sedan! ges! en!
övergripandebild! över! förändringen! av! antalet! gillningar! på! deras! facebooksidor.!
Sist! i! observationen! ges! en! fördjupningen! på! skolornas! aktiviteter! på! Facebook.!
Wetzel! (2008)! rekommenderar! att! använda! sig! av! hårddata! vid! mätning! av!
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engagemang.! Detta! kan! vara! unika! besökare,! antalet! kommentarer,! sidvisningar!
eller!liknande.!Detta!tillsammans!med!förslag!via!e"post!med!Tomas!De!Souza!(Vd:n!
för!Good!Old)!och!Facebooks!egna!rekommendationer!för!företagssidor15,!har!dessa!
faktorer! tagits! fram! för! nu.! Tomas! är! en! framstående! person! inom! ämnet! och!
arbetar! dagligen! med! dessa! frågor.! Good! Old! är! en! digital! byrå! som! jobbar! med!
kommunikation! och! har! arbetat! med! LUs! Facebook! sida 16 .! Se! bilaga! 2! för!
observation.!!

4.6.3&Enkät&

Studien!inriktade!sig!emot!två!målgrupper!för!universitet,!befintliga!och!potentiella!
studenter.! Insamlingen! av! enkätdata! analyserades! för! att! besvara!
forskningsfrågorna!två!till!och!med!fem.!
!
Fördelen!med!en!enkät!är!dess!förmåga!att!nå!ut!till!många!individer!i!en!målgrupp!
till! en! låg! kostnad! (Shiu,! Hair,! Bush!&!Ortinau,! 2009).! Enkäterna! var! elektroniskt!
distribuerades! via! e"post! för! att! förenkla! sammanställningen! av! enkäten.! Det!
gjordes! 397! stycken! utskick! till! nuvarande! studenter! och! 452! stycken! utskick! till!
potentiella! studenter.! Shiu! et! al.! (2009)! anger! vidare! att! det! finns! två! format! vid!
formandet! av! frågor,! strukturerad! eller! ostrukturerad.! Strukturerade! frågor! är!
stängda! frågor! som!kräver! att! respondenten! väljer! sitt! svar! från! en! förutbestämd!
lista! av! alternativ.! Ostrukturerad! fråga! är! en! öppen! fråga! formulerad! för! att!
respondenten!kan!svara!med!egna!ord.!(ibid).!Enkäten!innehåller!med!undantag!för!
två!frågor!endast!strukturerade!frågor.!
!
De! första! fem!frågorna! i!enkäten!var!urvalsfrågor.!Om!respondenten!svarade!”nej”!
på! de! första! två! frågorna! avslutades! enkäten.! De! tre! efterföljande! frågorna! gav!
indikation! om!vilka!de! svarandena! var.!Urvalsfrågor! användes! för! att! klargöra! att!
respondenten! är! lämplig! för! att! svara! på! enkäten.! I! enkäten! begränsades! sociala!
medier! till! en! kanal,! Facebook,! på! grund! av! studiens! omfattning! och! för! att! alla!
respondenter!skulle!utgå!från!samma!kanal!när!de!besvarar!enkäten.!Att!valet!föll!på!
Facebook!berodde!på!att!det!är!den!största!kanalen!vilket!gav!störst!möjlighet! till!
flest! svar! (Stelzner,!2012).!Enkäten!byggdes! till! stor!del!upp!med! icke! jämförande!
frågor,!det!vill!säga!frågor!där!respondenten!inte!behövde!jämföra!med!ytterligare!
objekt!(Shiu!et!al.,!2009).!De!flesta!frågor!är!av!ordinalskala,!det!vill!säga!frågor!som!
ber!respondenten!att!ange!i!vilken!utsträckning!de!instämmer/inte!instämmer!med!
ett!uttalande!om!ett!område!(ibid).!Se!bilaga!3!för!enkät.!

4.7&Dataanalys&&
Dataanalys! har! skett! på! både! kvalitativa! och! kvantitativ! data.! Datan! har!
sammanställts,! kategoriserats! och! strukturerats! för! att! analysen! ska! göras! på! ett!
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lämpligt! sätt.! Enligt! Saunders! et! al.! (2012)! är! dessa! steg! stöd! till! förståelse,!
integration!av!data,! identifiering!av!centrala! teman!och!mönster!och!verifiering!av!
slutsatser.! Saunders! et! al.! (2012)! anger! dock! att! processen! att! presentera! och!
analysera!kvalitativa!data!är!mycket!beroende!av!varandra!och! interaktivt,!och!att!
det!inte!finns!någon!standardiserad!metod!för!att!analysera!data.!!
!
Den!kvalitativa!data!som!samlats!in!har!frågeformuläret!mestadels!fungerat!som!en!
bas! för! intervjun.! Intervjun! spelades! in! för! att! säkerställa! att! inga! detaljer!
utelämnades.! Data! från! frågeformuläret! har! sammanställts! och! presenteras! i!
empirin!vilket!utgör!grunden!för!analys.!Saunders!et!al.!(2012)!anger!att!processen!
att!presentera!och!analysera!kvalitativa!data!är!mycket!beroende!av!varandra!och!
interaktivt,!och!att!det!inte!finns!någon!standardiserad!metod!för!att!analysera!data.!
Den! kvantitativa! data,! från! enkäterna,! har! analyserats! i! datoranalysprogrammet!
SPSS.!Genom!att!använda!en!sjugradig!skala!(1"7)!menar!Shiu!et!al.!(2009)!att!risken!
minskas! för! missförstånd! hos! respondenten,! samtidigt! som! data! blir! enklare! att!
sammanställa.!Vid!ett!antal!frågor!fanns!svarsalternativet!”annat”!där!respondenten!
hade!möjlighet!att!själv!fylla!i!ett!svar.!!

4.8&Studiens&trovärdighet&&
Inför! datainsamling! är! det! viktigt! att! vara! noggrann! med! vilken! typ! av! data! och!
källor! som! studeras.! För! att! en! undersökning! ska! vara! grundad! på! tillförlitlig!
information! är! det! viktigt! att! författaren! tar! hänsyn! till! både! hög! reliabilitet! och!
validitet.!(Halvorsen,!1992).!!!
!
Definitionen! av! reliabilitet! är! hur! pålitlig! mätningarna! i! en! studie! är! (Halvorsen,!
1992).!Det!går!att!mäta!reliabilitet!genom!att!benämna!denne!som!hög!eller!låg.!En!
hög! Reliabilitet! innebär! att! oberoende!mätningar! ska! i! praktiken! ge! ett! identiskt!
resultat.! För! att! uppnå! detta! får! undersökningar! inte! vara! kodade! eller! registrera!
data!på!ett! felaktigt!sätt.!Vikten!av!att!ha!en!hög!reliabilitet!är! för!att!den! insamla!
data!ska!kunna!prövas.!(ibid).!Det!vill!säga!bestäms!reliabiliteten!av!hur!mätningen!
har!genomförts!(Hellevik,!1984).!!Som!tidigare!nämnt!är!det!inte!tillräckligt!med!hög!
reliabilitet,! data! måste! även! vara! valid! (Halvorsen,! 1992).! Den! insamlade! datan!
måste! med! andra! ord! vara! relevant! för! det! syfte! och! problemställningen! som! är!
ställd.! Svårigheten!med! validitet! i! insamlad! data! är! att! det! oftast! är! någon! annan!
som!har!skrivet!denna,!så!kallad!sekundärdata.!(ibid).!Validiteten!beror!helt!enkelt!
på!vad!som!mäts,!att!det!har!koppling!till!problemställning!(Hellevik,!1984).!Nedan!
presenteras!kritiken/riskerna!för!varje!insamlingsmetod.!!
! &
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4.8.1&Intervju&

Henrik! Sundberg! är! webbmaster! vid! LTU! och! innehar! värdefull! information! om!
exempelvis!strategier!vilket! leder!till!ett!stort!ansvar.!Information!som!Henrik!inte!
får!dela!vidare,!vilket!leder!till!att!datainsamlingen!kan!begränsas.!Det!är!ett!vanligt!
problem!enligt!Saunders!et!al.!(2012)!vid!intervjuer!med!personer!som!har!känslig!
information.!Ytterligare!problem!enligt!Halvorsen!(1992)!är!att! informationen!kan!
vara! svår! att! analysera! och! ofta! tar! lång! tid.! Vidare! skriver! Halvorsen! att!
personligheterna!spelar!stor!roll,!både!den!som!intervjuar!och!respondenten,!vilket!
kan! påverka! resultatet.! Detta! beror! på! att! respondenten! ibland! svarar! på! ett! inte!
helt!trovärdigt!sätt,!genom!att!vilja!göra!ett!gott!intryck.!(ibid).!!
!
Det!går!heller!inte!att!generalisera!svaren.!All!fakta!kommer!ifrån!Webbmastern!och!
det! är! svårt! att! analysera!hans! trovärdighet.!Det! går! inte! att! veta!om!svaren!varit!
annorlunda! om! fler! på! hans! avdelning! tillfrågats.! Det! går! heller! inte! att! göra! en!
generalisering! eftersom! det! är! enbart! ett! universitet! som! tillfrågats! på! grund! av!
studiens! omfattning.! En! ytterligare! orsak! till! att! enbart! en! representant! från!
universitet! blivit! intervjuad,! är! att! universitet! inte! vill! lämna! ut! sina!
marknadsföringsstrategier!till!andra!universitetet.!!LTU!är!därför!noga!med!att!inte!
författarna!för!en!studie!har!en!uppdragsgivare,!eller!liknande,!på!andra!lärosäten.!!

4.8.2&Enkät&
Nackdelen!med!en!elektronisk!enkät!är!enligt!Shiu!et!al.!(2009)!att!det!inte!går!att!
garantera!att!urvalet!är!generellt,!då!endast!personer!med!internet!kan!svara!på!den.!
Eftersom!forskningsfrågorna!som!enkäterna!ska!besvara,!handlar!om!en!tjänst!som!
är! beroende! av! internet! ser! författarna! inte! detta! som! ett! problem.! Enkätens!
utformning!gör!att!svaren!kan!bli!begränsade,!genom!att!de!saknar!detaljer.!!
!
Därför! kompletterades! ett! antal! frågor! med! svarsalternativet! ”annat”! för! att! ge!
respondenten! möjligheten! att! förtydliga! sitt! svar! (Ibid).! Vidare! finns! risken! att!
respondenten! svarar! mer! än! en! gång! eller! inte! är! behörig,! därför! används!
urvalsfrågor!för!att!avgöra!om!respondenten!bör!ingå!i!undersökningen!(Shiu!et!al.!
2009;!Andersen,!1994).!En!annan!möjlig!nackdel!med!enkätutskick!är!att!det!tänkta!
urvalet!kan!skilja!sig!från!det!slutliga.!Det!var!fallet!med!de!potentiella!studenterna!
där!ett!stort!utskick!via!e"post!gav! låg!svarsfrekvensen!(Shiu!et!al.!2009).!Enkäten!
begränsades! till! en! kanal,! Facebook! svarade! respondenterna! utifrån! sina!
erfarenheter! av! Facebook! och! inte! sociala! medier! i! allmänhet.! Respondenternas!
preferenser! kan! skilja! mellan! Facebook! och! övriga! kanaler! vilket! kan! ge! en!
annorlunda!bild!av!sociala!medier!i!allmänt.!!
& &
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5.&Empiri&&
I% detta% kapitel% presenteras% insamlad% data% från% intervju% och% enkäter% enligt%
forskningsfrågorna.% Forskningsfråga% ett% är% baserad% på% intervju% och% forskningsfråga%
två% till% fem% på% enkäter.% Detta% utgör% sedan% grunden% för% analys% och% diskussion% i%
kommande%kapitel.%%%

5.1&Universitets&användning&av&sociala&medier&–&FF&1&&&
Hur%kan%universitet%använda%sociala%medier%för%att%kommunicera%med%studenter?%

5.1.1&Beskrivning&av&intervjurespondent&& &
Henrik! Sundberg! är!webmaster! på! Luleå! tekniska! universitet! (LTU)! och! sitter! på!
avdelningen! ”kommunikation!och! varumärke”.!Avdelningens!övergripande!uppgift!
är!att!stötta!verksamheten.!Deras!arbete!är!att!stötta!med!kommunikation!och!vårda!
varumärket.! Deras! huvuduppgift! är! också! att! hjälpa! student"! och!
personalrekrytering!med!deras!arbete.%%
!
Henriks! tjänst! har! två! ”huvudansvar”,! att! förvalta! webben! och! utveckla! den.! Ett!
ansvarsområde! är! sociala! medier,! under! de! speciella! anpassningar! som! finns! för!
dessa.!Henriks!andra!ansvarsområde!är!att!koordinera!webborganisationen!på!LTU.!
Webborganisationen!består!utav!en!person!från!varje!institution!och!ytterligare!fem!
personer!som!arbetar!centralt.!Totalt!är!de!elva!personer!som!arbetar!med!webb"!
och!informationsfrågor!i!denna!organisation.!!!

5.1.2&LTUs&arbete&med&sociala&medier&
LTU!har!ett!antal!olika!kanaler!de!arbetar!med!och!Henrik!menar!att!de!är!i!ett!tidigt!
stadium,!när!det!kommer!till!användningen!av!dessa.!På!en!central!nivå!har!LTU!inte!
satsat! så! mycket! på! sociala! medier.! Tanken! har! varit! att! Henrik! i! sitt! arbete! ska!
hjälpa!den!övriga!verksamheten,!i!deras!arbete!med!sociala!medier.!Det!kan!vara!allt!
från!att!enbart!lägga!upp!ett!klipp!på!Youtube!till!mer!avancerade!frågor!som!de!kan!
hjälpa!till!med.!De!försöker!även!hjälpa!till!med!riktlinjer,!profil/varumärke!och!ge!
råd!och!guidning!vid!förfrågningar.!Exempelvis!vid!uppstart!av!en!kanal!tittar!de!på!
vad!som!gäller!och!vad!de!får!göra.!Som!en!del! i!detta!arbete!tog!LTU!under!2012!
fram!en!policy!för!användningen!av!sociala!medier.!LTU!är!en!myndighet!vilka!leder!
till!att!de!har!många!regler!som!måste! följas.!Det!här!är!generellt!hur!LTU!arbetar!
med!sociala!medier,!sedan!beror!det!på!vilken!kanal!som!diskuteras,!alla!används!på!
olika!sätt.!!!
!
! !
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Henrik! anger! att! för! drygt! ett! år! sedan! var! anledningen! till! uppstart! av! sociala!
medier! ofta! att! få! gillningar/följare! och! att! enbart! trycka! ut! information.! Enligt!
Henrik!görs!detta!när!det! inte! finns! tillräcklig!kunskap!om!mediet.! I!dagsläget!har!
tankesättet!mognat!och!man!tittar!på!syften!och!vad!målgruppen!efterfrågar!av!olika!
kanaler,!innan!beslut!om!uppstart!tas.!
!!!
Via! den! centrala! facebooksidan! för! LTU,! sker! det! idag! absolut! ingen! dialog,! då!
facebooksidan!inte!är!aktiv.!De!andra!mer!nischade!sidorna!är!mycket!bättre!och!har!
tvåvägskommunikation.!Henrik!anser!att!det!är!nödvändigt!att!skriva!ut!på!en!kanal!
om!syftet!inte!!är! att! kommunicera.! Han! säger! vidare! att! det! måste! finnas! ett!
engagemang!bakom!en!sida!innan!den!går!att!starta.!Henrik!ger!dock!som!exempel!
på! en! ganska! bra! sida,!LTU%Master%Programmes.! De! har! enligt! honom! en! bra!mix!
mellan! information!och!kommunikation.! !Henrik!påpekar!att!det!är!viktigt!med!en!
mix!mellan!seriös!information!och!sedan!mer!”snicksnack”!med!användarna.!De!vill!
både!visa!upp!hur!programmen!ser!ut,!hur!det!är!att!plugga!och!hur! livet!utanför!
skolan!är.!!!
!
Henrik!har!varit!med!vid!förarbetet!till!uppstarten!av!en!central!sida!på!Facebook,!
där! har! de! stött! på!problem.!Henrik! själv! trodde! till! en! början! att! det! var!mycket!
enklare!att!vara!aktiva!på!Facebook!än!vad!det!visade!sig!vara.!Han!menar!att!den!
största! utmaningen! är! att! komma! fram! till! syfte! och! användningsområden.!Det! är!
viktigt! att! ha! en! tanke!med! användningen,! det! kan! inte! enbart! vara! att! ”trycka!ut!
information”.! Resurser! ska! finnas! tillgängliga! innan! en! sida! startas! upp.! Henrik!
anser!att!sociala!medier!ska!vara!en!del!av!den!övriga!verksamheten,!det!ska!vara!
naturligt.! Med! LTUs! centrala! sida! på! Facebook! har! universitet! valt! att! göra! klart!
resursbiten!innan!LTU!på!alvar!drar!igång.!Där!de!står!idag!är!att!en!central!sida!ska!
vara!aktiv!och!målen!ska!vara!satta!som!en!del!i!den!naturliga!verksamheten.!!

5.1.3&Effektiv&kommunikation&&
Målgrupp!
Målgruppen!för!LTUs!sociala!medier!är!hela!deras!omvärld,!både!lokalt!och!globalt.!
Exempelvis!kan!det!vara!riktat!till!att!hitta!finansiärer!till!forskning.!Hela!bredden!av!
studenter! är! inräknade! både! blivande,! nuvarande! och! alumner.! Det! är! även!
beroende! av! vilken! kanal! som! används.! Linkedin! är! ett! bra! socialt! media! för!
alumnnätverket.!Sedan!har!LTU!mer!nischade!kanaler,!som!LTU!karriär,!som!vänder!
sig! till! studenter! under! senare! delen! av! sin! utbildning! och! likaså! på! deras!
facebooksida.!På!bibliotekets!facebooksida!är!det!en!mer!blandad!målgrupp!och!på!
LTU!Master!Programmes!facebooksida!som!drivs!av!en! f.d.!student! finns!en!dialog!
med!nuvarande!studenter.!
! !
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LTU!har!tillfrågat!studenter!(som!målgrupp)!vad!de!efterfrågar!av!deras!Facebook,!
under! en!öppen!diskussion.!Henrik! tycker!det! är! viktigt! att! involvera!målgruppen!
för!att!lyckas!med!sociala!medier.!!Det!svar!de!fick!var!att!studenterna!vill!ha!mycket!
information,! bli! uppdaterade! om! vad! som! händer.! Henriks! uppfattning! är! att!
studenterna! vill! ha! ett! nyhetsflöde! med! information.! Det! ska! vara! en! mix! av!
information,! relevans,! stöd! och! hjälp.! Henrik! tror! även! att! studenter! vill!
kommunicera!med!andra! studenter.!Enligt!Henrik!är!det!också!beroende!på!kanal!
vad!studenten!efterfrågar!och!vilken!fas!studenter!befinner!sig!i.!Tillexempel!vill!en!
ny!student!ha!mycket!information!om!boende!medan!nuvarande!vill!ha!information!
om!datum!för!kursregistrering.!!!!!
!
Mål(med(sociala(medier(((
Henrik!menar!att!det!inte!är!bra!att!starta!upp!ett!socialt!media!innan!syftet,!mål!och!
resurser!är! fastlagda.! I! framtiden!kommer!det!att! finnas!tydligare!mål! för!hur!LTU!
ska!arbeta!med!de!olika!kanalerna.!Det!måste,!enligt!Henrik,!vara!enskilda!mål! för!
varje! kanal! och! för! att! detta! ska! vara! bra! så!måste!målen! vara! konkreta.! Sociala!
medier!kommer!i!framtiden!att!användas!mer!och!det!kommer!att!bli!naturligt.!!
!
Henrik!ser!att!Facebook!ska!ha!ett!mål!att!vara!en!arena/plattform!för!att!visa!LTUs!
bra! egenskaper.! Studenter! ska! få! visa! upp! sig,! ställa! frågor! och! få! svar! från! både!
personal! och! studenter! på! LTU.! De! som! ansvarar! och! uppdaterar! de! sociala!
medierna!kommer!att!få!sätta!upp!målen!för!mediet.!Ett!framtida!mål!med!Facebook!
är!enligt!Henrik!att!det!ska!vara!en!blandning!mellan!rekrytering!och!service.!!
!
Utformning((
Det! är! som! sagt! någon! från! studentrekryteringen! som! kommer! att! driva!
facebooksidan!och!mycket!de!kommer!till!stor!del!att!sätta!upp!målen,!som!dock!ska!
vara!invävd!i!den!övriga!verksamheten.!Tanken!är!att!LTU!ska!kunna!marknadsföra!
de! mässor! som! kommer! och! de! aktiviteter! som! finns! på! skolan! för! potentiella!
studenter.!Ett! ytterligare! framtida!mål!med!Facebook!är! enligt!Henrik,! att!det! ska!
vara! en! blandning! mellan! rekrytering! av! kunder! och! servicekanal! till! studenter.!
Studentrekryteringen!ska!samarbete!med!studentservice!för!att!uppnå!de!framtida!
målen.!(
!
( (



!
!

43!

LTUs(sociala(media(kanaler((
LTU!använder!idag!Youtube,!Facebook,!Vimeo,!Linkedin,!bloggportaler!och!Twitter.!
När! det! gäller% Youtube! är! ett! av!medierna! som! LTU! använder.! Det! finns! både! en!
central!sida!och!särskilda!sidor!för!de!olika!intuitionerna!på!skolan.!
!
Det! finns! en! central! sida! på% Facebook,! denna! är! dock! inte! särskilt! aktiv.! Förutom!
denna!sida! finns!det!mer!nischade!sidor.!Henrik!nämner!LTU!Karriär,!LTU!Master!
Programmes! och! Luleå! universitetsbibliotek/LRC.! Henrik! ställer! sig! frågande! om!
det! går! att! tvinga! studenterna!att! gå! in!på!Facebook!och!vem!som!sedan!äger!det!
material! som! läggs!upp?!Dessa!är!ett!par!av! frågorna!som!LTU!skulle!behöva! lösa!
innan!de!använder!Facebook!som!ett!kursrum.!!Som!myndighet!har!LTU!vissa!krav,!
regler!och!lagar!som!de!måste!följa!vilka!också!gäller!på!sociala!medier.!Om!de!har!
en!kurs!måste!de!se!till!att!alla!har!tillgång!till!materialet!som!delas!ut.!Henrik!menar!
att! de! kan! titta! på! sociala! medierna! för! inspiration! till! att! bygga! ut! befintligt!
kursrum.!Fronter*!används!idag!för!att!alla!har!tillgång!till!det!och!är!ett!hjälpmedel!
där!LTU!har!huvudmannaskapet!för!tjänsten.!!!
!
Vimeo!som!är!en!tjänst!för!delning!av!filmklipp,!används!av!universitetsbiblioteket!
och! institutionen! för! hälsovetenskap.! Kanalen! används! mycket! för! att! lägga! upp!
instruktionsfilmer.!!!
!
På! Linkedin! har! LTU! två! grupper.! Alumnverksamheten! använder! det! i! mindre!
utsträckning,! den! känns! enligt! Henrik! ”sisådär”.! LTU! vet! inte! riktigt! hur! de! vill!
arbete!med!kanalen.!Det!är!samma!sak!här,!beroende!på!vilken!verksamhet!man!vill!
bedriva!så!får!man!sätta!upp!olika!mål.!Henrik!tror!att!LTU!skulle!kunna!ha!en!bra!
företagssida! och! använda! den! för! att! lägga! ut! lediga! tjänster.! Enligt!Henrik! skulle!
detta!kunna!vara!en!liten!sak!med!möjlighet!till!en!bra!utdelning.!
!
LTU! har! ett! antal! olika! bloggportaler,! Wordpress! är! ett! exempel.! Det! är! främst!
studenter!som!bloggar!om!livet!på!LTU!men!det!finns!även!programbloggar.!Det!ger!
enligt!Henrik!en!bredare!bild!av!universitetet.!Exempelvis!kan!de!ge!tydligare!svar!
på!vad!man!gör!på!”ädelstensteknik”.!Det!är!viktigt!att! få!ett!studentperspektiv!på!
hur!det! är! att! studera!på!olika!program!och!bloggarna! är!då! ett! bra! alternativ! att!
förmedla!detta.!!!
!
! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!I%Fronter%sparas%personliga%kontakter,%filer,%resurser%och%dokument,%och%skolan%kan%dela%
gemensam%information.%Allt%lagras%på%en%säkert%och%informationen%går%att%tillgå%när%och%var%
som%helst.!
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Universitetet! har! en! central! Twitter! vilket! enbart! används! enbart! till!
nyhetsförmedling,!Henrik!kallar!det!för!en!”asocial”!kanal.!Twitter!är!inget!som!de!i!
dagsläget!har!satsat!på!för!att!kommunicera.!En!del!personal!twittrar,!men!då!är!det!
mer!personligt!eller!utifrån!en!specifik!professions!synvinkel.!!!
%
Budget(
I! dagsläget! finns! det! inte! någon! specifik! budget! för! sociala! medier.! Den! största!
utgiften! skulle! vara! resurser,! då! i! form! av! personal! som!kan! driva! kanalerna.!Det!
kommer!inte!att!öronmärkas!pengar!för!sociala!medier,!utan!de!skulle!ingå!som!en!
tjänst!för!en!informatör!eller!kommunikatör.!!Om!det!handlar!om!utveckling!går!det!
via!den!budget!som!Henrik!har!hand!om.!Handlar!det!om!rekrytering!av!personal,!
kommer!den!budgeten!att!läggas!hos!dem!som!ansvarar!för!rekrytering.!!%
(
Marknadskommunikationsmix(((
Det! finns! ett! flertal! kanal! som! idag! används! för! att! informera! studenter.! Sociala!
medier! nämns! av! Henrik! som! en! modern! kanal! i! jämförelse! med! den! mer!
traditionella! utbildningskatalogen.! Sociala! medierna! används! inte! för! direkt!
rekrytering! utan! rekryteringen! är! snarare! en! indirekt! effekt.! De! sociala!medierna!
kan!enligt!Henrik!visa!hur!stort!inflytande!studenter!har!på!en!skola.!!!
!
LTU! använder! sociala! medier! för! att! sprida! W"O"M,! publicitet! och! information.!
Henrik!menar!också!att!det!i!detta!fall!är!beroende!på!vilken!kanal!som!diskuteras,!
kanalen!måste!vara!lämplig!för!ändamålet.!För!alumner!passar!Linkedin,!för!LTU!är!
det!positivt!att!kunna!visa!upp!var!dessa!alumner!tar!vägen.!Henrik!kan!se!sociala!
medier!som!ett!verktyg!för!att!hjälpa!studenter!i!de!olika!faserna!som!en!student!går!
igenom.!Medan!att!nyblivna!studenter!vill!ha!mer!generell!information!och!kontakt,!
som! en! central! sida! på! Facebook! kan! ge.! Medan! en! nischad! sida! som!
tillexempel!”LTU!karriär”!inriktad!mot!studenter!i!slutet!av!sin!utbildning.!!
(
LTU!vill!använda!Facebook!för!publicitet.!Detta!är!sedan!kopplat!till!resursdelen,!det!
måste!vara!någon!som!arbetar!aktivt!med!att!göra!sidan!attraktiv.!Vill!någon!sprida!
sin! artikel! ska! den! få! en! positiv! spridning! via! Facebook! och!Twitter! samt! att! den!
kanske! läggs!upp!på!Linkedin!och!blir!kopplad!till! författaren.!Det!kanske!finns!en!
film! till! artikeln,! den! ska! läggas! på! Youtube.! Att! lyckas!med! sociala!medier! är! att!
skapa!ett!naturligt!flöde.!!Henrik!tror!inte!på!att!enbart!använda!en!kanal!av!sociala!
medier,!utan!att!det!ska!finnas!en!mix.!!
!
( (
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Mätning(av(respons(
Henrik!själv!arbetar!mycket!med!att!titta!på!webbstatistik.!Han!tittar!på!vad!LTU!vill!
uppnå!i!form!av!fler!besökare,!mer!trafik!eller!liknande.!LTU!använder!sig!av!Google%
analytics.!Där!kan!de!titta!på!vilka!kriterier!som!definierar!en!bra!besökare.!!En!bra!
besökare! kan! exempelvis! identifieras! av! hur! många! minuter! den! har! besökt!
specifika! sidor.! I! Studentrekryteringen! tittar! de! på! programsidorna! för! att! mäta!
trafiken.!LTU!använder!sig!av!utomhuskampanjer!i!perioder!inför!ansökan,!detta!för!
att! uppnå! awareness! (uppmärksamhet).! Från! de! orterna! som! de! har! dessa!
kampanjer! ser! de! att! trafiken! ökar! på! webben.! När! LTU! har! haft! en!
utomhuskampanj!kan!de!uppmäta!att!trafiken!på!programsidorna!ökar!med!30"40!
procent.! LTU! ser! att! denna! ökning! främst! härrör! från! de! städer! där! de! haft!
kampanjer.! På! de! senaste! två! åren! har! det! sett! en! ökning! på! 80! procent.! De!
besökarna! som! kommer! in! från! dessa! kampanjer! är! ofta! ”väldigt! bra”.! Medan!
besökarna!som!kommer!från!annonser!via!Facebook!eller!likande!”inte!är!lika!bra”.!
Dessa! är! bara! inne! en! kort! tid! på! programsidorna,! det! vill! säga! de! ”vänder! ofta! i!
dörren”.!!!
!
Facebook!är!också!ett!”bra!verktyg”!enligt!Henrik.!Om!exempelvis!LTU!skulle!ha!en!
annons!på!Facebook!där!någonting!utlovas,!kan!mottagaren!lätt!titta!upp!sidan.!Om!
då!inte!LTU!håller!det!utlovade,!kommer!mottagaren!direkt!att!vända!i!”dörren”.!De!
breda! kampanjerna! handlar!mer! om! varumärkesuppbyggnad.! Detta! är! något! som!
alla! utbildningar! gynnas! av! och! hela! LTU! som! varumärke.! Facebook! kan! vara! för!
inriktad!och!om!mottagaren!inte!är!intresserad!av!det!programmet!som!annonseras,!
gynnas! ingen! på! LTU.! De! bredare! kampanjerna! är! mer! långsiktiga,! mottagaren!
kommer!oftast!ihåg!kampanjen!vid!ett!senare!tillfälle.!Dock!berättar!Henrik!att!det!
räcker!med! en! bra! besökare! via! Facebook! för! att! kampanjen! ska! vara! lönsam! för!
LTU.!Sociala!medier!mäts! idag!via!Meltwater%News.!Enligt!Henrik!kan! företag!köpa!
information! om! användare! från! Facebook,! detta! även! från! användare! med! hög!
sekretess! status! på! sina! konton.! Henrik! tycker! att! det! är! bättre!med! traditionella!
annonser!än!att!annonsera!på!Facebook!då!dessa!är!svårare!att!mäta.!!!
!
Integrering((
LTU!integrerar!inte!sina!sociala!medier!med!övrig!marknadsföring.!Primärt!styr!LTU!
sina! annonser! mot! hemsidan,! inte! de! sociala! medierna.! Sedan! kan! de! styra! från!
webben!till!sociala!medier.!Det!måste!vara!en!bra!aktivitet!på!de!sociala!medierna!
om!det!ska!vara!aktuellt!att!styra!in!mot!dessa!kanaler,!vilket!det!idag!inte!är!enligt!
Henrik.! I! framtiden! tror! han! dock! att! det! kommer! att! vara! mer! naturligt! att! de!
sociala!medierna!används!tillsammans!med!exempelvis!kundservice.!%
! &
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5.1.4&Fördelar&och&risker&med&sociala&medier&&
Henrik!ser!möjligheten!till!dialog,!närhet!med!användaren,!service!(kan!leverera!och!
svara! på! frågor)! som! de! största! fördelarna! med! sociala! medier.! Han! ser! även!
möjligheten! till!bra!service!och!ser!de!som!alternativ! till!mer! traditionella!kanaler!
för!service.!Sociala!medier!kan!bland!annat!användas!för!att!ge!svar!på!frågor,!men!
också!ge!möjligheten!att!andra!användare!(förutom!LTU)!besvarar!frågorna.!Sociala!
medier! kan! användas! som!mer! traditionell! kundtjänst,!men! också! en! uppsökande!
kundtjänst.!Detta!är!enligt!Henrik!när!användarna!själva!letar!upp!frågor!som!redan!
tidigare!är!ställda.!Den!positiva!spridningen!av!W"O"M!ser!han!som!något!bra!med!
sociala!medier.!Att! studenter!kan!prata!med!varandra!och!sprida!sina!upplevelser!
om!universitetet.!Henrik!tycker!att!SAS!facebooksida!är!ett!bra!exempel.!De!själva!är!
engagerade!men!har! också! engagerade! följare! och! en! bra! blandning!mellan! viktig!
information!och!kommunikation.!!!
!
Resursdelarna! anser!Henrik! vara! en! av!de! stora!nackdelarna.!Resurser! kan! vara! i!
form!av!tid,!personal!och!pengar.!Det!är!inte!bara!att!starta!upp!och!köra,!utan!det!
ska!vara!bra!det!som!förmedlas.!Målgruppen!har!en!förväntan!på!tillgänglighet!och!
denna! måste! tillgodoses.! Det! går! inte! att! sköta! sociala! medier! lite!
med! ”vänsterhanden”.! Som! företag! måste! man! vara! tillgänglig,! det! finns! inga!
öppettider! på! sociala!medier!Det! finns! även! enligt!Henrik,! ett! riskperspektiv! som!
LTU! måste! beakta.! Eftersom! universitet! är! en! myndighet! som! har! ett! ansvar! att!
vissa! regler! ska! följas,! ingen! får! bli! kränkt! och! olämpliga! inlägg! bör! rensas! bort.!
Detta! går! dock! inte! att! göra! ”hur! som! helst”! som!myndighet.! De! som! ska! jobba! i!
mediet!bör!vara!utbildade!och!de!måste!förstå!hur!sociala!medier!fungerar.!Man!ska!
vara! konkret! och! uppträda! professionellt! med! sociala! medier! mått! mätta.! Varje!
kanal! har! sina! nackdelar,! det! som! är! svårt! med! sociala! medier! är! att! vi! alla! är!
personliga! användare.! Det! blir! problematiskt! när! det! ska! användas! av! en!
organisation.!!
!
! !
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5.2&Beskrivning&av&enkätrespondenterna&&
Nedan!(tabell!3)!presenteras!ett!antal!begrepp!som!förenklar!att!avläsa!efterföljande!
tabeller.!!

&

5.2.1&Nuvarande&studenter&
182! av! 192! respondenter! passerade! de! två! inledningsfrågorna.! Av! dessa! 182!
studenter!började!59!sin!utbildning!2010!och!44!stycken!2009.!Vidare!började!28!
stycken!2011!och!29!stycken!2012.!Övriga!år!var!det!åtta!eller!färre!av!de!tillfrågade!
studenterna!som!började.!!
!
104!respondenter!studerar!vid!Luleå!tekniska!universitet!(LTU).!Lunds!universitet!
representeras! av! 37! studenter.! Övriga! universitet! representeras! av! 7! stycken!
studenter!eller!färre.!De!flesta!studenter!är!födda!på!90"talet.!!

5.2.2&Potentiella&studenter&
51!av!92!respondenter!passerade!de!två!inledningsfrågorna.!Av!dessa!51!potentiella!
studenter! har! flest! sökt! LTU! (37! st.)! följt! av! Umeå! (17! st.).! ! Övriga! populära!
universitet! är! Chalmers,! KTH! och! Lund! (10"15! st.).! Respondenterna! härstammar!
från! hela! Sverige!med! störst! andel! från! Luleå! (11! st.).! I! stort! sett! alla! potentiella!
studenter!är!födda!1994!(44!av!51!st.).!!

5.3&Nuvarande&studenters&användning&\&FF2&&
Hur%använder%nuvarande%studenter%sociala%medier?%
%
Studenterna!använder!Facebook!främst!för!att!hålla!kontakt!med!sina!vänner.!Andra!
viktiga! faktorer! är! att! de! vill! hålla! sig! uppdaterad! och! känna! del! av! ett! socialt!
nätverk.! När! Facebook! jämförs! med! andra! informations! och!
kommunikationskanaler!(se!tabell!4)!rankas!den!lågt!av!nuvarande!studenter.!Vilket!
förtydligas!genom!att!studera!tabellerna!nedan.!!!
!
( (

Begrepp!! Förklaring!

Medelvärde! Ett!genomsnittligt!värde!för!alla!svar.!Alla!svar!adderas!
ihop!och!divideras!med!antalet!svar!för!respektive!fråga!

Typvärde! Det!vanligaste!valet!för!respektive!fråga.!
Standardavvikelsen! Beskriver! hur! mycket! de! olika! svaren! avviker! från!

medelvärdet.!!
Antal!förstaval!

!
Visar!hur!många!av! respondenterna! som!valde!kanalen!
som!förstaval.!!

Tabell!3!U!”Begreppsförklaring”!hämtad!från!Shiu!et!al.!(2009)!
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Informationskanaler!(1!=!viktigast!–!7!=!minst!viktigast)!!
Kanal! Medelvärdet! Typvärde! Standardavvikelse!! Antal!förstaval!
Böcker! 3,85! 6! 1,75! 16!
Organisationens!
hemsida!

1,21! 1! 0,45! 134!

E"post! 3,72! 4! 1,48! 0!
Organisationens!
facebooksida!

4,01! 5! 1,48! 2!

Telefon! 4,68! 5! 1,25! 0!
Vänner! 4,08! 6! 1,66! 8!
Annat! 6,45! 7! 1,58! 5!
Tabell!4!U!Informationskanaler,!svar!från!enkät!nuvarande!studenter!

Av!de!165!studenterna!rangordnar!134!organisationens!hemsida!som!viktigast!vid!
val!av!kanal!för!informationssökning.!De!flesta!studenter!rankar!facebooksidan!som!
den!femte!viktigaste!kanalen.!
!
Kommunikationskanaler((1!=!viktigast!–!5!=!minst!viktigast)!!
Kanal! Medelvärdet! Typvärde! Standardavvikelse!! Antal!förstaval!
Organisationens!
hemsida!

1,99! 1! 1,03! 72!

E"post! 1,91! 2! 0,76! 51!
Organisationens!
facebooksida!

3,61! 4! 0,84! 4!

Telefon! 2,57! 2! 1,04! 27!
Annat! 4,92! 5! 0,35! 0!
Tabell!5!U!Kommunikationskanaler,!svar!från!enkät!nuvarande!studenter!

Vid! rangordning! av! kommunikationskanaler! är! studenterna!mer! splittrade! av! vad!
de! främst! föredrar.! Dock! har! de! flesta! studenter! rankat! Facebook! som! den!minst!
viktigaste!kanalen,!endast!”annat”!är!mindre!viktigt.!
!
De! flesta!studenter!använder!sällan!Facebook! för!att!söka! information!eller! för!att!
kommunicera! med! en! organisation.! En! stor! del! har! aldrig! använt! Facebook! för!
informationssökande!eller!att!kommunicera!med!en!organisation.!Det!är!endast!ett!
fåtal!som!använder!Facebook!ofta!för!att!söka!information!eller!kommunicera!med!
en!organisation.!!
!
80! av! 162! studenter! uppfattar! Facebook! som! en! mindre! bra! kanal! för! att! söka!
information! eller! för! att! kommunicera! med! en! organisation.! Exempelvis! tycker!
endast!11!av!162!stycken!att!Facebook!är!en!mycket!bra!informationskanal.!Många!
nuvarande!studenter!anser!inte!Facebook!som!en!särskilt!trovärdig!kanal.!
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5.4&Nuvarande&studenters&uppfattning&\&FF3&&
Hur%uppfattar%nuvarande%studenter%sitt%universitets%aktiviteter%på%sociala%medier?%
%
Mer! än! hälften! av! alla! nuvarande! studenter! (88! av! 162! st.)! har! aldrig! besökt! sitt!
universitets! facebooksida.!De! studenter! som!besökt! sidan!har!gjort!det! sporadiskt!
och!de!flesta!har!gjort!det!av!ren!nyfikenhet!eller!för!att!de!sökte!information.!Inte!
för! att! de! ville! kommunicera! med! universitetet.! Det! är! också! vad! nuvarande!
studenterna!önskar!att!deras!universitets! facebooksida!ska! innehålla.!Det!vill! säga!
information!för!att!studenterna!ska!vara!uppdaterade!om!vad!som!händer!på!skolan.!!
En!del!studenter!menar!att!de!universiteten!behöver!bli!mer!aktiva!på!Facebook!för!
att! det! ska! vara! värt! ett! besök!medan! en! annan! del! anser! att! en! facebooksida! är!
överflödig.!!
!
Många!nuvarande! studenter! tycker! att!deras!universitet!behöver! en! facebooksida.!
Av! de! studenter! som! besökt! sidan! är! de! flesta! överens! om! att! deras! universitets!
facebooksida! varken! underlättat! deras! informationshämtning! eller!
kommunikationsmöjligheter! med! universitetet.! De! anser! inte! att! Facebook! har!
förbättrat!deras!relation!med!universitetet.!!

5.5&Potentiella&studenters&användning&\&FF4&
Hur%använder%potentiella%studenter%sociala%medier?%
%
Potentiella! studenter! använder! Facebook! främst! för! att! hålla! kontakt! med! sina!
vänner,!både!genom!att!vara!uppdaterade!och!för!att!kommunicera.!!
!
När! Facebook! jämförs!med! andra! informationskanaler! rankas! den! neutralt! av! de!
potentiella!studenterna.!Den!anses!inte!som!viktigast!men!är!inte!heller!deras!sista!
val.!Vilket!kan!förtydligas!genom!att!studera!tabell!6!nedan.!!!
! !
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!
Informationskanaler((1!=!viktigast!–!7!=!minst!viktigast)!!
Kanal! Medelvärdet! Typvärde! Standardavvikelse!! Antal!förstaval!
Böcker! 3,51! 2! 1,57! 3!
Organisationens!
hemsida!

1,18! 1! 0,56! 45!

E"post! 3,37! 2! 1,34! 2!
Organisationens!
facebooksida!

3,76! 2,!4,!5! 1,32! 0!

Telefon! 5,20! 6! 1,13! 1!
Vänner! 4,18! 3! 1,40! 0!
Annat! 6,80! 7! 0,83! 0!
Tabell!6!U!Informationskanaler,!svar!från!enkät!potentiella!studnter!

Av!de!51!potentiella!studenterna!rangordnar!45!organisationens!hemsida!som!den!
viktigaste! kanalen! för! informationssökning.! 12! potentiella! studenter! rankar!
facebooksidan!som!den!andra!viktigaste!kanalen!men!det!är!lika!många!som!rankar!
den!som!den!fjärde!och!femte!viktigaste!kanalen!för!informationssökning.!!
!
När! Facebook! jämförs! med! andra! kommunikationskanaler! rankas! den! lågt! av! de!
potentiella!studenterna.!Vilket!kan!förtydligas!genom!att!studera!tabell!7!nedan.!!!
!
Kommunikationskanaler((1!=!viktigast!–!5!=!minst!viktigast)!!
Kanal! Medelvärdet! Typvärde! Standardavvikelse!! Antal!

förstaval!
Organisationens!
hemsida!

2,07! 1! 1,01! 17!

E"post! 1,56! 1! 0,76! 26!
Organisationens!
facebooksida!

3,51! 4! 0,76! 0!

Telefon! 2,90! 3! 0,86! 2!
Annat! 4,98! 5! 0,15! 0!
Tabell!7!U!Kommunikationskanaler,!svar!från!enkät!potentiella!studenter!

Av! de! 45! svarande! har! majoriteten! (27! st.)! rankat! Facebook! som! den! fjärde!
viktigaste! kanalen.! ! Det! är! endast! ”annat”! som! anses! mindre! viktigt,! där! inga!
konkreta!alternativ!presenterades.!!
!
! !



!
!

51!

Av!de!51!potentiella!studenterna!använder!de!flesta!(33!st.)!Facebook!väldigt!sällan!
för!att!söka! information!eller! för!att!kommunicera!med!en!organisation.!Av!övriga!
svarande!(18!st.)!är!det!hälften!som!använder!funktionen!ofta!och!hälften!som!aldrig!
använt!det.!!
!
I! överlag! uppfattar! potentiella! studenter! Facebook! som! varken! en! bra! eller! dålig!
kanal! för! att! söka! information! eller! för! att! kommunicera! med! en! organisation.!
Många!potentiella!studenter!ser!inte!Facebook!som!en!särskilt!trovärdig!kanal.!

5.6&Potentiella&studenters&uppfattning&\&FF5&&
Hur%uppfattar%potentiella%studenter%sitt%universitets%aktivitet%på%sociala%medier?%
%
Många! potentiella! studenter! (26! av! 51! st.)! är! överlag! positiva! till! att! universitet!
bedriver!en!facebooksida.!Dock!anser!10!potentiella!studenter!att!de!inte!anser!att!
universitet!behöver!en!facebooksida.!!
!
En! stor! majoritet! potentiella! studenter! (34! av! 51! st.)! har! aldrig! besökt! ett!
universitets!facebooksida!och!de!resterande!respondenterna!har!endast!gjort!det!ett!
fåtal! gånger.! De! potentiella! studenter! som! besökt! sidan! har! gjort! det! av! ren!
nyfikenhet!eller!för!att!de!sökte!information.!Inte!för!att!de!ville!kommunicera.!Det!
är! också! som! informationskanal! som! en! stor! del! (16! av! 35)! av! de! potentiella!
studenterna! önskar! att! universitetens! facebooksidor! ska! bedrivas.! Det! finns! en!
mindre!del!(5!av!35!st.)!som!tycker!att!sidan!ska!användas!som!en!kundservice!och!
en!lika!stor!del!som!anser!att!en!facebooksida!inte!är!nödvändig.!!
!
Av! de! potentiella! studenter! som! besökt! ett! universitets! facebooksida! anser! drygt!
hälften! att! universitets! facebooksida! på! något! vis! underlättat! deras!
informationssökning.! Resterande! bedömer! att! den! inte! underlättat.! Potentiella!
studenterna! anser! dock! att! deras! kommunikation! med! universiteten! inte!
underlättats! av! facebooksidan.! De! tycker! inte! att! facebooksidan! förbättrat! deras!
relation.!!
!
! &
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6.&Analys&&
I%kapitel%sex%presenteras%analysen%av%den%insamlade%empirin%genom%jämförelse%med%
den%framtagna%teoretiska%referensramen.%%

6.1&Universitets&användning&av&sociala&medier&\&FF1&&
Hur%använder%universitet%sociala%medier%för%att%kommunicera%med%studenter?%% %
%
Efter!intervjun!går!det!att!utmäta!att!flera!av!svaren!på!frågorna!och!de!tankar!som!
Henrik!Sundberg!har!kring!sociala!medier!stämmer!överens!med!den!framtagna!
referensramen.!%

6.1.1&Effektiv&kommunikation&&
För!att! skapa!en!bra!och!effektiv!kommunikation!är!det!nödvändigt!att! identifiera!
sin!målgrupp!och!den!ska!vara! tydlig! (Kotler!&!Keller,!2012).!LTU!har! identifierat!
sin!målgrupp!för!sociala!medier!till!hela!sin!omvärld,!både!på!ett!lokalt!och!globalt!
plan.! Vilket! går! i! linje! med! teorin! om! att! identifiera! sin! målgrupp.! Likväl! är!
omvärlden! ingen! tydlig! målgrupp.! Henrik! markerar! dock! att! det! finns! olika!
målgrupper!för!olika!sociala!medier!
!
Idag!finns!det!inga!specifika!mål!för!LTUs!arbetet!med!sociala!medier.!Enligt!Kotler!
och! Keller! (2012)! finns! det! olika! typer! av! mål! som! företag! vill! uppnå! med! sin!
kommunikation.! Det! kan! vara! av! kategoriska! skäl,! varumärkeskännedom,!
varumärkesattityd! och! avsikt! att! använda! varumärket.! Henrik! pratar! om! ett!
framtida!mål! för!LTUs!sociala!medier.! I!detta!mål! ses!de!sociala!medierna!som!en!
plattform,!där!LTU!kan!förmedla!alla!sina!positiva!sidor!och!dra!nytta!av!det,!vilket!
stämmer!överens!med!LTUs!mål!för!varumärkeskännedom.!De!som!är!ansvariga!för!
mediet!kommer!att!sätta!upp!mål!och!avgöra!utformningen,!om!och!när!inlägg!görs.!
Utformningen! i!en!effektiv!kommunikation!är!det! tredje!steget! i! teorin! från!Kotler!
och!Keller!(2012).!!!

I!dagsläget!arbetar!LTU!inte!mycket!med!sociala!medier!på!en!central!nivå,!eftersom!
man! ännu! inte! har! löst! resursfrågorna.! Det! finns! emellertid! andra! mer! nischade!
kanaler!som!har!en!hög!aktivitet.!De!vanligaste!medierna!enligt!Stelzner!et!al.!(2012)!
är! Facebook,! Twitter,! Linkedin,! Youtube! och! bloggar.! LTU! är! aktiva! på! samtliga.!
Anledningen! till! att! LTU!vill! använda! sig! av! sociala!medier!beror!på!den! specifika!
kanalen. I!linje!med!Kaplan!och!Haenlein!(2009)!!att!företag!känner!sig!pressade!att!
använda!sociala!medier!men!att!de!inte!har!riktig!förståelse!för!hur!de!ska!använda!
det,!startade!LTU!aktiviteter!på!sociala!medier!främst!för!att!”trycka!ut!information”.!
De!har!dock!insett!att!detta!inte!är!ett!vinnande!koncept!att!använda!sociala!medier!
på!detta!sätt.!!
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LTU! är! i! ett! tidigt! skede! med! sociala! medier! och! arbetar! därför! inte! med! någon!
specifik!metod!för!budgetering.!Kotler!och!Keller!(2012)!förespråkar!att!ett!företag!
har! en!metod! för! sin!budget.! LTU!planerar! inte! att! ”öronmärka”!några!pengar! för!
sociala! medier! utan! budgeten! kommer! snarare! att! läggas! på! en! tjänst! som!
informatör!eller!kommunikatör.!!
!
Inom! teorin! för! effektiv! kommunikation! diskuteras! marknadskommunikationsmixen!
(Kotler! &! Keller,! 2012).! Vid! LTU! poängteras! vikten! av! att! ha! en! mix! av! både!
traditionella!och!moderna!medier.!En!mix!mellan!olika!sociala!medier!eftersträvas!
för! att! lyckas.! Detta! för! att! kunna! fånga! upp! de! olika! målgrupperna! och! deras!
särintressen.!!

För!att!avgöra!hur!lyckosam!utformningen!av!kommunikationen!varit,!är!det!viktigt!
att!mäta! dess! resultat! (Kotler!&! Keller,! 2012).! På! LTU! använder! de! sig! av!Google%
Analytics! för!att!göra!dessa!mätningar,!dock!medveten!om!dessa!är!problematiska.!
Detta!visar!att!LTU!har!en!tanke!att!de!i!framtiden!måste!mäta!i!större!utsträckning,!
för!att!lyckas!med!sociala!medier.!!

Genom!att!LTU!inte!har!en!full!aktivitet!på!exempelvis!Facebook!idag,!har!LTU!valt!
att! inte! integrera!de!sociala!medierna!med!övrig!marknadsföring.!Då!aktiviteterna!
på! sociala! medier! ännu! inte! är! omfattande! upplevs! snarare! att! en!
integration!”skadar!mer!än!hjälpa!LTU”.!Kampanjer!integreras!i!någon!mån!genom!
att!hänvisa!till!deras!hemsida,!som!i!sin!tur!hänvisar!till!universitetets!olika!sociala!
medier.!Orsaken!till!att!de!inte!integrerar!sociala!medier!är!för!att!de!inte!har!en!hög!
aktivitet!och!att!detta!kan!skada!mer!en!hjälpa!LTU.! !Det!är! i! linje!med!Aula!2010!
teori!om!en!organisations!sociala!medier!inte!hanteras!på!ett!korrekt!sätt!utgörs!en!
risk! och! skadar! organisationens! varumärke.! Det! är! viktigt! att! integrering! av!
kommunikationskanaler! fungerar! för! att! uppnå! kontinuitet! och! en! starkare!
positionering! (Kotler! &! Keller,! 2012;! Jobber,! 2007).! Henrik! förklarar! att! LTU!
använder! exempelvis! sina! utomhuskampanjer! för! att! påkalla! uppmärksamhet! hos!
målgruppen.!Henrik!själv!formulerar!sig!som!att!de!vill!skapa!awareness.!Henrik!och!
LTU! följer!genom!detta! teorin!om!AIDA! i! sina! traditionella!kanaler.!Där!det! första!
steget!är!awareness!(Larsson,!2001).!LTU!vill!påverka!sina!potentiella!studenter!att!
bli! uppmärksamma! på! universitets! utbud! av! program! och! kurser! vilket! är! andra!
steget! i!AIDA,! interest.!Detta!är!enbart!de!två!första!stegen!i! teorin.!Det!kan!ha!sin!
förklaring!i!att!LTU!inte!har!kommit!längre!i!sitt!arbete!med!sociala!medier!och!inte!
kan!ge!ett!utförligare!svar!om!de!övriga!stegen.!!

& &
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6.1.2&Fördelar&och&risker&med&sociala&medier&&
Sociala!medier!kan!med!fördel!användas!för!dialog!och!kommunikation!(Laroche!et!
al.,! 2012)! samt! för! relationsskapande! (Mangold!&! Faulds,! 2009).! Vilket! är! sådana!
fördelar!som!LTU.!!

Det!upplevs!som!särskilt!positivt!att!studenter!kan!prata!med!varandra!av!sina!egna!
upplevelser!och!spridningen!av!positiv!W"O"M!ses!som!en!positiv!effekt!av!sociala!
medier.! W"O"M! är! inte! något! nytt! men! har! utvecklats! i! och! med! sociala! medier!
(Litvina,! Goldsmith! &! Pan,! 2007;! Brown,! Broderick! &! Lee,! 2007).! I! likhet! med!
Mangold!och!Faulds!(2009)!bedöms!Facebook!vara!en!bra!kanal!för!annonsering!då!
det! räcker!med! en! bra! besökare! från! Facebook! för! att! LTUs! investering! ska! vara!
lyckosam.!!

Risker! med! sociala! medier! är! svårigheten! med! att! mäta! engagemang! i!
marknadsföring!(Carlsson,!2009;!Wetzel,!2008).!Vid!LTU!ser!man!svårigheter!med!
resurser! till! arbetet!med! sociala!medier,! både! att! införskaffa! och! att! mäta.! Bland!
annat!måste!personalen!vara!kunnig!och!utbildad.!Vikten! av! att! de!har! tillräckligt!
med!resurser!för!att!på!ett!professionellt!sätt!kunna!hantera!dessa!kanaler,!betonas!
kraftfullt.!Om!de!sociala!medierna!inte!kan!hanteras!tillfredställande,!kam!det!skada!
varumärket!(Aula,!2010).!

De! flesta! användarna! är! mer! intresserade! av! att! knyta! kontakt! med! familj! och!
vänner!via!sociala!medier!än!att!interagera!med!företag!(Mangold!&!Faulds,!2009).!
Detta! är! något! som! LTU! har! märkt! av! efter! deras! egna! öppna! diskussioner! med!
studenter.!Diskussionen!visade!att!studenter! till! stor!del!enbart!är! intresserade!av!
information.! Ursprungligen! förmodades! att! studenter! ville! ha! en! kommunikation!
med!universitetet!via!den!centrala!facebooksidan.!Idag!har!man!insett!att!de!vill!ha!
ett! nyhetsflöde.! Detta! är! något! som! stämmer! överens! om! vad! Baird! och! Parasnis!
(2011)! påvisade.! Studien! säger! att! kunder! till! företag! vill! främst! införskaffa!
information,!både!från!företaget!själva!men!också!från!andra!kunder.!

! &
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6.2&Nuvarande&studenters&användning&\&FF2&&
Hur%använder%nuvarande%studenter%sociala%medier?%%
!
Nuvarande!studenter!bekräftar%teorin!att!sociala!medier!kännetecknas!av!att!de!har!
en! stor! räckvidd,! vilket! underlättar! samt! används! för! att! hålla! kontakt!med! familj!
och!vänner,!inte!företag!(Baird!&!Parasnis!2011;!Wikbergs!2010).!Detta!stämmer!väl!
överens!med!de!nuvarande!studenternas!användning.!!
!
Känna! del! av! ett! socialt! nätverk! var! ytterligare! en! anledning! till! att! nuvarande!
studenters!använder!Facebook.!Det!är!i!linje!med!Pai!et!al.!(2012)!diskussion!om!att!
sociala!medier!hjälper!privatpersoner!att!skaffa!sig!ett!personligt!nätverk.!Däremot!
var!det! tydligt!att!nätverket!var!personligt!och! inte!professionellt!vilket!motsätter!
samma!diskussion.!Då!Pai!et!al.!(2012)!säger!att!sociala!medier!hjälper!användarna!
att!bygga!upp!professionella!nätverk.!!
!
Enligt!Mangold!och!Faulds!(2009)!använder!sig!kunder!allt!oftare!av!sociala!medier!
för!att!införskaffa!information.!Baird!och!Parasnis!(2011)!konstaterar!att!den!tredje!
största! anledningen! till! att! användare! söker! sig! till! företagssidor! är! att! få!
recensioner!från!andra.!Men!och!Tsai!(2012)!instämmer!att!information!rankas!som!
en!viktig!anledning!till!att!använda!sociala!medier.!Det!stämmer! inte!överens!med!
studenterna!då!dessa!inte!använder!Facebook!för!att!söka!information!eller!för!att!
kommunicera!med!organisationer,!utan!för!att!hålla!kontakt!med!vänner!och!familj.!
Likaså!förtydligas!detta!då!de!inte!värderar!Facebook!som!en!bra!informations"!eller!
kommunikationskanal.!
!
De! nuvarande! studenterna! föredrar! att! söka! information! via! organisationens!
hemsida.! För! att! kommunicera!med! en! organisation! är! hemsidan! fortsatt! populär!
tillsammans!med!e"post.!Det!motsätter! tidigare! forskning!(Men!&!Tsai,!2012)!som!
funnit! att! företagssidor! på! sociala! medier! är! mer! besökta! än! deras! officiella!
hemsidor! och! att! e"post! förväntas!minska! till! följd! av! sociala!medier! frammarsch!
(Danaher!&!Rossiter,!2008).!!
!
Många! nuvarande! studenter! ser! inte! Facebook! som! en! särskilt! trovärdig! kanal.!
Vilket! är! intressant! eftersom! teorin! från! Mangold! och! Faulds! (2009)! påvisar! att!
trovärdigheten! för! sociala! medier! har! ökat.! Den! har! ökat! eftersom! att! andra!
användare!kan!kommentera!och! sprida! sina! egna!uppfattningar!om!mediet! (ibid).!
Detta! är! även! beskrivningen! för! e"wom! och! går! inte! i! linje! med! nuvarande!
studenters! uppfattning! (Litvina,! Goldsmith!&! Pan,! 2007;! Brown,! Broderick!&! Lee,!
2007).!!
! !
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6.3&Nuvarande&studenters&uppfattning&\&FF3&&
Hur%uppfattar%nuvarande%studenter%sitt%universitets%aktiviteter%på%sociala%medier?%%
!
Genom!att!mer!än!hälften!av!de!nuvarande!studenterna!inte!besökt!sitt!universitets!
facebooksida!bekräftas!teorin!från!Baird!och!Parasnis!(2011)!att!sociala!medier!inte!
används! för!att!knyta!an! till! organisationer.! Samtidigt!motsätter!den!sig! forskning!
om!att!organisationers!officiella!hemsidor!används!mindre!än!deras!sociala!medier!
(Men!&!Tsai,!2012).!!
!
De! nuvarande! studenterna! som! besökt! sitt! universitets! facebooksida! bekräftar!
Baird!och!Parasnis!(2011)!rön!om!att!besökare!vill!ha!generell! information!när!de!
besöker! sociala! medier.! Det! bekräftas! också! av! att! de! nuvarande! studenterna!
efterfrågar!att!universitetens!facebooksida!främst!ska!innehålla!information.!!
!
Shang,! et! al.! (2011)! resultat! att! sociala! medier! är! en! plattform! för! att! utbyta!
information!och!åsikter!stämmer! inte!överens!med!hur!de!nuvarande!studenterna!
ser!på!universitetets!facebooksida.!!
!
De! nuvarande! studenterna! ansåg! inte! att! deras! relation! förbättrats! genom!
universitetets! facebooksida.! Det! stämmer! inte! överens! med! teorin! som! säger! att!
sociala!medier!kan!vara!en!arena!för!relation!mellan!organisationer!och!intressenter!
(Mangold!&!Faulds,!2009).!!

6.4&Potentiella&studenters&användning&\&FF4&&
Hur%använder%potentiella%studenter%sociala%medier?%%
!
De!potentiella!studenterna!använder!sig!av!Facebook! för!att!kontakta!sina!vänner.!
Detta! är! i! linje! med! tidigare! forskning! som! anger! att! sociala! medier! hjälper!
privatpersoner!att!göra!sig!synliga! för!andra,!kommunicera!med!familj!och!vänner!
samt!för!att!skaffa!ett!personligt!nätverk!(Baird!&!Parasnis,!2011;!Pai!et!al.,!2012).!
!
Enligt!Mangold!och!Faulds!(2009)!använder!sig!kunder!allt!oftare!av!sociala!medier!
för!att!införskaffa!information.!Baird!och!Parasnis!(2011)!konstaterar!att!den!tredje!
största! anledningen! till! att! användare! söker! sig! till! företagssidor! är! att! få!
recensioner!från!andra.!Men!och!Tsai!(2012)!instämmer!att!information!rankas!som!
en!viktig!anledning!till!att!använda!sociala!medier.!Det!är! tydligt!att!de!potentiella!
studenterna! är! splittrade! gällande! hur! Facebook! rankas! och! används! som!
informationskanal.!!
! !
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En!del!rankar!Facebook!som!den!andra!viktigaste!kanalen!för!informationssökande!
och! den! används! också! frekvent! av! en! del! för! att! söka! information.! Men! det! är!
samtidigt!många!som!rankat!kanalen!betydligt!lägre!och!aldrig!använder!Facebook!
för!att!söka! information,!vilket!ger!en!splittrad!målgrupp.!Det! förtydligas!också!då!
de! potentiella! studenterna! inte! har! några! tydliga! åsikter! om! hur! de! värderar!
Facebook! som! informationskanal.!Det! är!dock!klart! att! Facebook! inte! rankas!högt!
som!kanal!för!att!kommunicera!med!organisationer.!
!
Det! potentiella! studenterna! föredrar! mest! för! att! söka! information! är!
organisationens!hemsida!och!e"post!för!att!kommunicera!med!en!organisation.!Det!
motsätter!teorierna!(Men!&!Tsai,!2012)!att! företagssidor!på!sociala!medier!är!mer!
besökta! än! deras! officiella! hemsidor! och! att! e"post! förväntas! minska! till! följd! av!
sociala!medier!frammarsch!(Danaher!&!Rossiter,!2008).!!
!
Potentiella! studenter! ser! inte!Facebook!som!en! trovärdig! informationskanal!vilket!
är! intressant! eftersom!Mangold! och! Faulds! (2009)! påvisar! att! trovärdigheten! för!
sociala! medier! är! något! som! ökat.! Den! har! ökat! eftersom! andra! användare! kan!
kommentera! och! sprida! sina! egna! uppfattningar! om!mediet! (ibid).! Detta! är! även!
beskrivningen!för!e"wom!(Litvina,!Goldsmith!&!Pan,!2007;!Brown,!Broderick!&!Lee,!
2007)!och!stämmer!inte!överens!med!de!potentiellas!studenters!uppfattning!!

6.5&Potentiella&studenters&uppfattning&\&FF5&
Hur%uppfattar%potentiella%studenter%universitets%aktiviteter%på%sociala%medier?%%
!
Då! en! stor! majoritet! av! de! potentiella! studenterna! inte! besökt! ett! universitets!
facebooksida! bekräftas! Baird! och! Parasnis! (2011)! forskningsresultat! att! sociala!
medier!inte!används!för!att!knyta!an!till!organisationer.!Samtidigt!motsätter!den!sig!
studien!om!att!organisationers!officiella!hemsidor!används!mindre!än!deras!sociala!
medier!(Men!&!Tsai,!2012).!!
!
De! potentiella! studenterna! som! besökt! ett! universitets! facebooksida! säger! att! de!
sökte! efter! information! vilket! stämmer! överens! med! Baird! och! Parasnis! (2011)!
resultat.!Det!stämmer!också!överens!med!vad!de!potentiella!studenterna!efterfrågar!
att! universitetens! facebooksida! främst! ska! innehålla! information! för! att! hålla! de!
uppdatera.!!
!
! !
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Shang,! et! al.! (2011)! studie! om! att! sociala! medier! är! en! plattform! för! att! utbyta!
information! och! åsikter! stämmer! överens! med! drygt! hälften! av! de! potentiella!
studenterna! vid! informationssökning! på! universitets! facebooksida.! Däremot! är!
samtliga! överens! om! att! deras! kommunikation! med! universitet! inte! underlättas!
vilket!talar!emot!samma!teori.!!
!
De! potentiella! studenterna! ansåg! inte! att! deras! relation! förbättrats! genom!
universitetets! facebooksida.! Det! stämmer! inte! överens! med! (Mangold! &! Faulds,!
2009)!som!säger!att!sociala!medier!kan!vara!en!arena!för!relation.!!

! &
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7.&Slutsatser&&
I%detta%kapitel%presenteras%slutsatserna%av%analysen%samlas.%Forskningsfrågorna%
kommer%i%detta%kapitel%besvaras.%Analysdelen%möjliggjorde%att%vissa%skillnader%och%
likheter%mellan%de%studerande%områdena%och%vad%teorin%säger%uppdagades.%

7.1&Forskningsfråga&1&&
Hur%använder%universitet%sociala%medier%för%att%kommunicera%med%studenter?%
!
Det!går!att!fastslå!att!ett!universitet!kan!arbeta!med!sociala!medier!som!med!andra!
kommunikationsverktyg.!Det!går!att!applicera!teorin!om!effektiv!kommunikation!på!
sociala!medier,!likväl!som!på!mer!traditionella!kanaler.!Det!tyder!på!att!LTU!arbetar!
efter! teorin! om! effektiv! kommunikation! då! denna! stämde! väl! överens!med! deras!
tilltänkte!uppbyggnad!av!sociala!medier.!Det!är!tydligt!att!det!finns!en!medvetenhet!
om!hur!LTU!ska!arbeta!med!sociala!medier!men!också!att!det! finns!ett!gap!mellan!
vad!de!vill!göra!och!vad!de!faktiskt!gör.!Gapet!beror!till!stor!del!på!att!målen!med!
sociala!medier!för!LTU!är!mer!respondentens!förhoppningar!än!verkliga!mål!och!att!
sociala! medier! inte! är! en! prioriterad! kanal! för! LTU,! därav! den! långsamma!
utvecklingen.!!
!
En!annan!anledning!till!att!sociala!medier!fortfarande!inte!är!aktiva!kan!bero!på!att!
LTU!är!en!myndighet!vilket!ger!stora!krav.!Detta!kan!göra!att!processen!med!sociala!
medier!tar!längre!tid.!Det!visar!sig!dock!att!i!den!observation!som!genomfördes!till!
intervjuguiden,! att! andra! universitet! och! högskolor! har! kommit! längre!med!deras!
arbete!med!sociala!medier.!!!!
!
Det!som!sociala!medier!i!stor!utsträckning!kan!användas!till!och!vad!LTU!vill!att!de!
ska! göra! är! att! stärka! varumärkeskännedomen.! LTU! har! valt! en! väg! där! det! i!
dagsläget!inte!arbetar!med!centrala!kanaler!på!sociala!medier!utan!att!de!har!flera!
mer! nischade! kanaler.! Det! är! intressant! att! se! att! respondenten! är! insatt! i! vad!
studenter!efterfrågar!av!dem!som!universitet.!Problemet!ligger!snarare!i!att!de!idag!
ser!för!många!risker!med!att!använda!sociala!medier!till!fullo.!LTUs!resurser!är!inte!
tillräckliga!vilket!de!menar!kan!skada!deras!varumärke!om!de!inte!kan!fullfölja!sina!
mål.!!
! &
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7.2&Forskningsfråga&2&&
Hur%använder%nuvarande%studenter%sociala%medier?%
!
Det! är! tydligt! att! nuvarande! studenter! främst! använder! Facebook! för! privat! bruk,!
genom! att! hålla! kontakt! med! familj! och! vänner.! När! det! kommer! till! att! söka!
information! eller! för! att! kommunicera!med!organisationer! föredrar! de!nuvarande!
studenterna!andra!kanaler!som!organisationens!hemsida!eller!e"post.!De!som!ändå!
besöker!organisationers! facebooksidor! söker! främst!efter! information!och! inte! för!
att!kommunicera!med!organisationer.!!

7.3&Forskningsfråga&3&&
Hur%uppfattar%nuvarande%studenter%sitt%universitets%aktiviteter%på%sociala%medier?%%
!
De! nuvarande! studenternas! uppfattning! av! universitets! aktiviteter! på! Facebook!
stämmer! överens! med! hur! de! använder! Facebook.! De! ser! information! och!
kommunikationen! med! universitet! endast! som! en! sekundär! användning! av!
Facebook.! Skulle! de! dock! besöka! sitt! universitets! facebooksida! är! det! för! att! få!
information,!inte!för!att!kommunicera.!!
!
Många!är!överlag!positiva!till!att!deras!universitet!är!aktiva!på!Facebook.!Majoritet!
av!de!nuvarande!studenterna!har!dock!aldrig!besökt!sitt!universitets! facebooksida!
vilket! gör! att! där! finns! en! skillnad.! Detta! kan! bero! på! att! sociala! medier! är! en!
plattform!där!det!är!upp!till!organisationerna!att!skapa!en!attraktiv!kanal.!Detta!för!
att! kunna! ta! del! av! alla! fördelar,! vilket! nuvarande! studenter! inte! uppfattar! att!
universiteten!lyckats!med.!Det!förstärks!ytterligare!då!många!nuvarande!studenter!
efterfrågar!en!mer!attraktiv!facebooksida!och!att!de!få!som!besökt!sidan!inte!anser!
att!deras!behov!uppfyllts.!!

7.4&Forskningsfråga&4&&
Hur%använder%potentiella%studenter%sociala%medier?%
!
Potentiella! studenters! användning! av! sociala! medier! är! linje! med! nuvarande!
studenternas!användning!enligt! forskningsfråga!två.!De!använder!Facebook!främst!
för!privat!bruk,!genom!att!hålla!kontakt!med!familj!och!vänner.!När!det!kommer!till!
att!söka!information!eller!kommunicera!med!organisationer!vänder!man!sig!snarare!
till! andra! kanaler.! Organisationens! hemsida! för! information! eller! e"post! för!
kommunikation.!De!som!ändå!besöker!organisationers! facebooksidor!söker! främst!
efter!information!och!inte!för!att!kommunicera!med!organisationer.!!
!
!
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Potentiella!studenterna!är!mer!splittrade!då!en!del!är!väldigt!positiva!till!Facebook!
som! informationskanal.! Då! urvalet! för! de! potentiella! studenterna! är! litet! och!
resultaten!inte!är!entydiga!kan!inga!större!slutsatser!dras.!!

7.5&Forskningsfråga&5&&
Hur%uppfattar%potentiella%studenter%ett%universitets%aktiviteter%på%sociala%medier?%%
!
Potentiella!studenters!uppfattning!av!universitets!aktiviteter!på!Facebook!stämmer!
överens! med! hur! de! använder! Facebook.! Att! söka! information! eller! för! att!
kommunicera! med! universitet! genom! Facebook! ses! endast! som! ett!
andrahandsalternativ.!Besöker!de!universitetens! facebooksida!är!det! för!att!hämta!
information,!inte!för!att!kommunicera.!
!
De! flesta! potentiella! studenter! är! överlag! positiva! till! att! universitet! är! aktiva! på!
Facebook.! Dock! har! en! ännu! stor! andel! av! de! potentiella! studenterna! har! aldrig!
besökt!universitets! facebooksida!vilket! gör! att!där! finns! ett! liknande! skillnad! som!
för!de!nuvarande!studenterna!enligt!forskningsfråga!tre.!Det!vill!säga,!de!potentiella!
studenterna!uppfattar!inte!att!universiteten!lyckats!med!att!skapa!en!attraktiv!kanal.!!
!
Dock! anser! ungefär! hälften! av! de! som! besökt! facebooksidan! att! den! underlättat!
deras! informationssökning.! Det! tyder! på! att! universiteten! bör! vara! fortsatt!
engagerade!på!Facebook!då!det!finns!studenter!som!haft!nytta!av!sidan.!

7.6&Sammanfattande&slutsats&&
Studenterna! använder! Facebook! främst! som! en! kanal! för! privat! bruk,! vilket!
universitet!bör!ha!i!åtanke!när!de!utvecklar!sin!facebooksida.!Studenterna!använder!
inte!Facebook!som!en!informations"!eller!kommunikationskanal!med!organisationer!
eller!universitet.! Skulle!de!använda!ett!universitets! facebooksida!är!det! främst! för!
att! hämta! information.! Om! universitet! vill! lyckas! med! sociala! medier! måste! de!
således!vara!engagerade!och!dela!attraktiv!information!med!sin!målgrupp.!Respons!
kommer! sedan! ske! genom! att! studenterna! besvarar! deras! inlägg! vilket! i! sin! tur!
skapar!aktivitet.!!
! !



!
!

62!

7.7&Rekommendation&för&vidare&studier&
En!Rekommendation!är!att!göra!studier!på!ett!mer!generellt!plan!med!fler!ingående!
undersökningar! på! olika! universitet.! Det! kan! även! göras! mer! djupgående!
undersökningar! på! vad! exakt! vilken! typ! av! information! som! nuvarande! och!
potentiell!student!vill!ha!av!universitet!på!sociala!medier.!Detta!kan!göras!med!hjälp!
av! fokusgrupper! för! att! diskutera! begrepp! och! teorier! som! dessa! grupper! vill! att!
universitets! använder! sig! av.! Ytterligare! kan! jämförandestudie! mellan! de! olika!
studentgrupperna!vara!ett!ämne!för!vidare!studier.!Det!skulle!även!vara!intressant!
att! studera! hur! alumner! ställer! sig! till! att! ha! fortsatt! kontakt! med! sitt! tidigare!
universitet!via!sociala!medier!och!om!detta!skulle!kunna!användas!som!en!kanal!för!
relationsskapande.!!
!
! !
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Bilaga&1&–&Intervjuguide&&
Henrik'fick'först'beskriva'sin'tjänst'och'arbetsuppgifter.'Sedan'fick'han'svara'på'de'
14'nedan'ställda'frågorna.''''
'

1. Henrik)kan)du)beskriva)hur)LTU)arbetar)med)sociala)medier?))
)

2. Fanns)det)utmaningar)vid)införandet)av)sociala)medier)på)LTU?)
)

3. Vem)står)som)ansvarig)för)de)sociala)medierna?))
)

4. Vilken)är)LTUs)målgrupp/målgrupper)för)sociala)medier?))
)

5. Hur)ser)idag)dialogen,)via)sociala)medier)ut)med)målgruppen?)
)

6. Vilka)är)anledningarna)till)LTUs)användning)av)sociala)medier?)
)

7. Vad)är)LTUs)mål)med)användning)av)sociala)medier?)
)))

8. Hur)ser)budgeten)för)LTUs)sociala)medier)ut?))
)

9. Mäter)ni)utveckling)av)LTUs)kommunikation)via)sociala)medier?))
)

10. Integrerar)LTU)sina)sociala)medier)i)samband)med)övrig)
marknadsföring?))
)

11. Hur)ser)LTU)på)utveckling)av)sociala)medier)som)
kommunikationskanal)för)den)egna)användningen?))
)

12. Vad)upplever)du)som)de)största)fördelarna)med)att)ett)universitet)
använder)sociala)medier?))
)

13. Vad)upplever)du)är)de)största)nackdelarna)med)att)ett)universitet)
använder)sociala)medier?))
)

14. Vad)tror)du)studenter)efterfrågar)av)ett)universitets)användning)av)
sociala)medier?))
)
)

'



Bilaga&2&–&Observation&&
Denna%observation%är%genomförd%för%att%ge%författarna%erfarenhet%inom%området.%
Detta%för%att%kunna%göra%frågorna%till%intervjuguiden%på%ett%korrekt%sätt.%%
!
Tabell!2!nedan!presenterar!de!sociala!medier!som!lärosäten!använder.!!!
Lärosäte&& Facebook& Twitter& Linkedin& Youtube& Bloggar&
LTU:% x% x% x% x% x%
Umeå%universitet:% x% x% x%

%
x%

Lund%universitet:% x% x%
%

x%
%

KTH:% x% x%
%

x%
%

Chalmers:%% x% x% x%
%

x%
Uppsala%universitet:% x% x% x% x%

%Lärosätens)innehav)av)sociala)medier)

Tabellen!nedan!visar! förändringen!av!antalet!gillningar!på!respektive! lärosätes!
Facebooksida!för!perioden!2013>03>13!till!2013>04>17. !
!
Lärosäte& 2013?03?13& 2013?04?17& Skillnad&
LTU:% 4%546% 4%546% Oförändrad%
Umeå%universitet:% 9%323% 9%663% 340%
Lund%universitet:% 23%183% 24%388% 1%205%
KTH:% 9%028% 9%515% 487%
Chalmers:%% 5%736% 6%048% 312%
Uppsala%universitet:% 13%724% 14%728% 1%004%
Skillnad)i)antal)gillningar)över)tid)



I"tabellen"nedan"presenteras"den"övergripande"bilden"av"lärosätenas"användning"av"Facebook"vid"2013:04:17.!

!

"
"
"
"
"
"

LTU UMU LU KTH Chalmers/ UU
Antalet/gillningar/på/sidan 4546$st$ 9663$st 24388$st$ 9515$st 6048$st 14728$st
Antalet/gillningar/i/procent/ 27% 27% 52% 75% 55% 37%
Har/medlemarna/varit/aktiv/den/senste/veckan Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Har/lärosätet/varit/aktiv/senaste/veckan Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Används/bilder// Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Hur/många/pratar/om/deras/sida/ 84$st 269$st$ 691$st 455$st 92$st 2539$st
Populäraste/åldersgruppen/ 18124$år 18124$år 18124$år 18124$år 25134$år$ 18124$år
Ställer/de/frågor/vill/de/ha/återkoppling/ Nej,$de$har$låg$aktivitet$ Nej Nej,$ger$ut$mycket$information Nej Nej Nej
Språk/ Svenska$ Svenska$(finns$mindresida$på$eng) Engelska$(finns$mindre$sida$på$sv) Svenska Svenska Engelska
Gick/med/i/Facebook/ 2011101105 2009108104 2010110119 2008112103 2009106112 2010109114

Svarar$när$det$
kommer$frågor

Vilken/infomraiton/ges/på/sidan/
Antal$studneter$och$

anställda,$nämner$vilka$
företag$de$samarbeten$med

Allmänt$om$skolan,$vad$som$är$
syftet$med$sidan$och$vilka$som$är$

ansvariga$

Allmän$info$om$skolan,$sidan,$
vilka$som$svarar$och$är$ansvariga$

Allmänt$om$skolan$
och$sidan,ger$info$om$

ansvariga$

Kort$om$
skolan$+$
ansvarig$

Kort$om$skolan$+$
sidan,$redovisar$
utmärkelser/pris

Svarar/lörosätet/på/frågor Nej
Svarar$när$det$kommer$frågor,$inte$

ofta$frågor

Snabba$på$att$svara$(även$
söndagar),$skriver$namn$på$den$

som$svarar

Svarar$när$det$
kommer$frågor

Svarar$när$
det$kommer$

frågor

!!Observation!av!lärosätens!facebooksidor!



Bilaga&3&(&Enkät&
Detta%frågeformulär%är%en%del%av%en%studie%som%syftar%till%att%undersöka%
användningen%av%sociala%medier,%vid%kommunikationen%och%relationen%mellan%
universitet%och%studenter.%%
!
Vi!har!i!enkäten!inkluderat!högskola!i!benämningen!universitet.!!
Vi!har!avgränsat!studien!av!sociala!medier!till!Facebook!(www.facebook.com).!!
!
Uppskattad!tid!för!att!besvara!alla!frågor!är!5!minuter.!
!!
Till!att!börja!med!ber!vi!dig!att!besvara!fem!inledande!frågor!nedan.!Om!du!
svarar!”nej”!på!någon!av!de!första!två!frågorna,!så!avslutas!enkäten!automatiskt.!!
!
Då!enkäten!skickats!ut!till!både!nuvarande(och!potentiella%studenter!skiljer!sig!
några!frågor!åt.!Dessa!markeras(med(fet(stil(för(nuvarande(studenters(frågor(
och!kursiv%stil!för%potentiella%studenters%frågor.%%

Inledande&frågor&
1. Studerar(du(vid(ett(universitet(eller(en(högskola?!

Har%du%sökt%till%universitet%till%hösten%2013?!
!Ja/Nej!%!

2. Har!du!ett!FacebookMkonto?!!
Ja/Nej!

3. När(började(du(din(nuvarande(utbildning?(
(2006(>>2013((
I%vilken%kommun%bor%du%i?%
Fri%text%

4. På(vilket(universitet(eller(högskola(studerar(du?((
Val(från(lista((
På%vilket%universitet%eller%högskola%har%du%sökt?%(du%kan%välja%mer%än%ett%
svar)%
Val%från%lista!!

5. Hur!gammal!är!du?!
Öppet!svar!

Val&av&kanal&
(En!organisation!kan!exempelvis!vara!ett!företag,!ett!ombud!
(försäkringskassan),!ett!universitet!eller!en!förening.)!

!
6. Vilka(informations>(kommunikationskanaler(var(viktiga(för(dig(när(

du(valde(utbildning?!! !
Vilka%informationsK%kommunikationskanaler%var%viktiga%för%dig%när%du%sökte%
utbildning?! ! ! ! ! !
! Rangordna!1!viktigast! 7!minst!viktigast.!!
Katalog:! ! Universitetets!hemsida:! Mail:!
! Universitetets!facebooksida:! Telefon:! Vänner:
! Annat:!



7. Vilka!informationskanaler!är!viktiga!för!dig!när!du!söker!information!om!
en!organisation?!! ! ! ! ! !
! Rangordna!1!viktigast! 7!minst!viktigast.!!
Böcker:! ! Organisationens!hemsida:! Mail:!
! Organisationens!facebooksida:! Telefon:! Vänner:
! Annat:!
!

8. Vilka!kommunikationskanaler!är!viktiga!för!dig!när!du!vill!kommunicera!
med!en!organisation?!! ! ! ! !
! Rangordna!1!viktigast! 5!minst!viktigast.! !
Organisationens!hemsida:! Mail:! ! Organisationens!facebooksida:
! ! Telefon:! ! Annat:!
!

9. Varför!använder!du!Facebook?!!
Fri!textfråga!
!

10. Hur!värderar!du!Facebook!som!kanal!för!att!söka!information!om!
organisationer?!
1!Mycket!bra!–!7!Mycket!dåligt!
!

11. Hur!värderar!du!Facebook!som!kanal!för!att!kommunicera!med!
organisationer?!
1!Mycket!bra!–!7!Mycket!dåligt!
!

12. Hur!trovärdigt!anser!du!att!Facebook!är!som!en!informationskanal?!
1!Mycket!trovärdig!–!7!Inte!alls!trovärdig!
!

13. Hur!ofta!använder!du!Facebook!för!att!söka!information!eller!
kommunicera!med!en!organisation?!!
Flera!gånger/vecka! En!gång/vecka! Mindre!än!en!gång/månad
! Aldrig!
!

14. Ditt(universitet(behöver(en(facebooksida((
Universitet%behöver%en%facebooksida%!
1!Instämmer!helt!–!7!Instämmer!inte!alls!
!

15. Hur(ofta(besöker(du(ditt(universitets(facebooksida?(!
Hur%ofta%besöker%du%ett%universitets%facebooksida?!
1!Aldrig!–!7!En!gång!i!veckan.!!
(om!du!svarar!”aldrig”!kommer!du!automatiskt!skickas!till!sista!frågan).%
%

16. Varför!besöker!du!sidan?!(flervalsfråga)!
Intresserad!av!universitetet,! Inhämta!Information,
! Kommunicera!med!universitetet,! ! Annat:!
!

17. Universitetets!facebooksida!har!underlättat!dig!att!finna!information!
1!Instämmer!helt!–!7!Instämmer!inte!alls!!
!



18. Universitetets(facebooksida(har(underlättat(din(kommunikation(
med(ditt(universitet!
Universitetets%facebooksida%har%underlättat%din%kommunikation%med%
universitetet%
1!Instämmer!helt!–!7!Instämmer!inte!alls!!

(
19. Universitetets(facebooksida(har(förbättrat(din(relation(med(ditt(

universitet!
Universitetets%facebooksida%har%förbättrat%din%relation%med%universitetet%!
1!Instämmer!helt!–!7!Instämmer!inte!alls!

20. Hur(vill(du(att(ditt(universitet(ska(arbeta(med(Facebook?!!
Hur%skulle%du%vilja%att%universitet%ska%arbeta%med%Facebook?!
Öppen!fråga%!!

!
!
!
!
Tack!för!din!medverkan!!!!


