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Abstract 
 
A well mentioned phenomenon in recent years has been the rapid development of digital 

media and social networks. The technology has evolved from being something that was used 

occasionally for work and entertainment to become a necessity. The new media and networks 

are now an important part of many people's daily lives and affects how we absorb 

information, communicate and express our thoughts and ideas. In recent years more and more 

organizations have chosen to adopt social media as a part of their marketing strategy and 

business organizations have created company profiles on for example Facebook and YouTube 

to communicate with customers. Younger generations have grown up with technology and 

social media which is a journey that older has not been involved in. A perception many 

organizations have today is that only the younger generations use the different digital media 

channels. The essay deals with this subject and our definition of the problem is: when using 

social media as a communication channel, will the organization obtain an automatic 

segmentation? The purpose of this paper is to explore whether the prejudice that only younger 

audiences are reached through social media and if there is an automatic segmentation to a 

young audience when organizations choose new media channels to communicate.  

 

In this essay we use Hemtex as a case company. In order to obtain the relevant results of our 

investigation, a pilot study on how companies in the home textile industry is working with 

their social media channels is performed, three interviews with experts in social and digital 

media are implemented, and a desk study carried out where the focus has been to obtain 

information and data about media behaviour and social media development. The essay 

presents results in Internet usage and the social media usage, which shows that there is a 

higher proportion of younger people than older people who use the channels. As shown in the 

statistics that we have had available, it is true that there is an automatic segmentation to young 

audiences when an organization uses social media as a communication channel. However, the 

development in social media is rapid and the results of the essay show that certain groups of 

older people are increasing their presence on the social media channels. This shows that the 

results found in the study may have limited applicability in the future. The essay is presented 

in Swedish.  
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Sammanfattning 
 
Ett av de mest omtalade fenomenen de senaste åren har varit den snabba utvecklingen av 

digitala medier och sociala nätverk. Teknologin har utvecklats från att ha varit något som 

användes ibland och var till för arbete och underhållning, till att vara en stor del av livet och 

för vissa en nödvändighet. De nya medierna och sociala nätverken är idag en stor del av 

mångas vardag och påverkar hur vi tar in information, kommunicerar och utrycker våra tankar 

och idéer. Under de senaste åren har allt fler organisationer valt att ta in sociala medier i sin 

marknadsföringsstrategi och organisationerna har företagsprofiler på bland annat Facebook 

och YouTube för att kommunicera med kunderna. Yngre generationer har växt upp med 

tekniken och sociala medier vilket är en resa som äldre inte har följt med på och därför är en 

vanlig uppfattning idag att endast yngre generationer använder sig av de nya mediekanalerna.  

Uppsatsen behandlar det här ämnet och problemformuleringen lyder: Sker det en automatisk 

segmentering när organisationer väljer sociala medier som kommunikationskanal? Syftet 

med uppsatsen är att utforska om fördomen att endast yngre målgrupper nås genom sociala 

medier stämmer och om det sker en automatisk segmentering mot en ung målgrupp när 

organisationer väljer nya mediekanaler som kommunikationskanal.  

 

Uppsatsens undersökningsdesign är en fallstudie där Hemtex är uppsatsens fallföretag. För att 

få fram relevanta resultat i vår undersökning har en förstudie om hur Hemtex arbetar med sina 

sociala mediekanaler utförts. Vi har även intervjuat två experter inom sociala och digitala 

medier samt genomfört en skrivbordsundersökning där fokus har varit att få fram information 

och statistik om mediebeteende och sociala mediers utveckling. Uppsatsens resultat inom 

Internetanvändning och användning av sociala medier visar att det är en större andel unga än 

äldre som använder sig av kanalerna. Sett till statistiken som vi har haft att tillgå stämmer det 

alltså att det sker en automatisk segmentering till unga målgrupper när organisationer 

använder sig av sociala medier som kommunikationskanal. Dock sker utvecklingen inom 

sociala medier snabbt och undersökningens resultat visar att vissa äldre åldersgrupper ökar sin 

närvaro på kanalerna, vilket gör att studiens resultat kan ha begränsad tillämplighet 

tidsmässigt.  

 

Nyckelord: Segmentering, sociala medier, sociala nätverk, åldersgrupper, kommunikation. 
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1 Introduktionskapitel 

Introduktionskapitlet innehåller den bakgrundsinformation som kan vara nödvändig inför 

kommande läsning. Till en början beskrivs ämnets bakgrund och en diskussion kring ämnet 

och problemet förs för att sedan mynna ut i en problemformulering där vår forskningsfråga 

presenteras. I kapitlet presenteras även uppsatsens syfte och avgränsningar och kapitlet 

avslutas därefter med uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

 
Ett av de mest omtalade fenomenen de senaste åren har varit den snabba utvecklingen av 

digital media och sociala nätverk, vilket har undgått få i teknologiskt välutvecklade länder. De 

nya medierna och nätverken är idag en stor del av mångas vardag och påverkar hur vi tar in 

information, kommunicerar och utrycker våra tankar och idéer (Buckingham red. 2008). Hur 

vi människor förändrat vårt förhållningssätt till den nya utvecklingen och därigenom förändrat 

vårt beteende påverkar hur företagen måste agera för att locka konsumentens uppmärksamhet. 

Vår bild av utvecklingen är att den traditionella marknadsföringsstrategin inte är tillräcklig 

och för att inte tappa marknadsandelar och kunder måste företagen hänga med i 

konsumenternas förändrade beteende. Företagen har stått inför en stor utmaning och de som 

har varit villiga till en förändring och velat utvecklas har haft större möjlighet att lyckas än de 

som fortfarande trampar i gamla fotspår. Konsumenter som har växt upp i den här digitala 

förändringen är extra svåra att locka till sig och skillnaden mellan yngre generationer och 

äldre generationer är att de yngre har växt upp mer eller mindre i en tid där datorn och 

telefonin har fått en helt annan innebörd. Teknologin har utvecklats från att ha varit något som 

användes ibland och var till för arbete eller underhållning, till att vara en stor del av livet och 

för vissa en nödvändighet. Kommunikationen mellan människor har förändrats och då även 

konsumtionsbeteende (Fjällborg 2004).  

 

Ny teknologi har gjort det möjligt att få uppmärksamhet på många andra sätt än tidigare 

traditionell marknadsföring och teknologin är i många fall ett krav för företagen att nå ut till 

konsumenten. Under 2010 hade 85 procent av Sveriges befolkning över 16 år tillgång till 

Internet i hemmet, och fyra personer av fem använde Internet dagligen. Tiden som spenderas 

på Internet i hemmet har ökat och år 2010 spenderades 11,3 timmar i veckan på Internet 

(Findahl 2010). Den nya teknologin, främst Internet, har fört med sig nya konsumtionsvanor. 

E-handeln ökade dramatiskt från år 2000 till år 2007 men därefter är ökningen inte längre lika 

stor. År 2000 hade 10 procent av Sveriges befolkning handlat över Internet, jämfört med 75 

procent 2007. En undersökning från 2010 visar att 81 procent av de svarande någon gång 

handlat över Internet (Findahl 2010). 

 

Även annan teknologi har fått stort genomslag de senaste åren. Försäljningen av smartphones 

(smarta mobiltelefoner) har ökat. År 2010 hade en tredjedel av Sveriges befolkning en 

smartphone och hos en av de stora mobiltelefonförsäljarna i Sverige är sju av tio telefoner 

som säljs av smartphonemodell.
1
 Mobilt Internetanvändande ökade inte i antal användare 

under 2010, däremot ökade användningen. Exempelvis använde 64 procent mobilt Internet för 

att läsa nyheter jämfört med 42 procent 2009, 52 procent läste och skickade e-post jämfört 

                                                 
1
http://www.hui.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=ca7c5bc6-b98e-4122-a779-

09afb319d209&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=e-

barometern+Q4+2010.pdf&Attachment=True [2011-05-03] 

http://www.hui.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=ca7c5bc6-b98e-4122-a779-09afb319d209&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=e-barometern+Q4+2010.pdf&Attachment=True
http://www.hui.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=ca7c5bc6-b98e-4122-a779-09afb319d209&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=e-barometern+Q4+2010.pdf&Attachment=True
http://www.hui.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=ca7c5bc6-b98e-4122-a779-09afb319d209&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=e-barometern+Q4+2010.pdf&Attachment=True


2 

 

med 20 procent 2009 och sociala nätverk blev vanligare att besöka genom mobiltelefonen, en 

ökning från 9 procent år 2009 till 42 procent år 2010 (Findahl 2010). Just sociala nätverk är 

ett fenomen som ökat snabbt i både användning och antal användare och sammantaget 

besökte cirka 3,5 miljoner svenskar sociala nätverk någon gång år 2010 (Findahl 2010). 

1.2 Problemdiskussion 

 
Wikström (2010) beskriver att mediemarknaden befinner sin i en föränderlig tid där 

konkurrensen om konsumenterna blir allt större när nya aktörer och tjänster utmanar de 

befintliga aktörerna. Direktkontakt med kunder genom till exempel Internet har blivit 

vanligare och fler och fler företag utnyttjar den möjligheten. Vad gäller reklam och annonser 

har företag förflyttat sin reklam och annonsering från traditionella medier till Internet. De nya 

digitala medierna är viktiga att förstå för att inte tappa konkurrenskraft. Thackeray och Neiger 

(2009) skriver att ny teknologi och sociala medier har gjort det lättare för information att 

spridas snabbt genom och mellan konsumenter. Genom de här medierna erbjuds även 

konsumenterna större möjligheter till att själva välja leverantörer vilket gör att leverantörerna 

och aktörerna i högre grad måste visa upp vad de erbjuder jämfört med konkurrenter. Under 

2009 minskade den totala medieinvesteringen med 12,7 procent jämfört med föregående år. 

Endast i tre mediegrupper av 18 ökade företagen sin medieinvestering, Internet +2,5 procent, 

mobilmarknadsföring (distribution) +33 procent och annonsblad +9,3 procent. Det kan 

jämföras med exempelvis dagspress och fackpress som minskade i medieinvestering med 20 

procent respektive 29,8 procent.
2
  

 

Den yngre generationen har av Svenskt Näringslivs dåvarande expert på ungdomars 

konsumtionsvanor, Linda Hedström, kallats ”den ständigt uppkopplade digitala generationen 

som säger ja till konsumtion men nej till reklam”.
3
 Fjällborg (2004) skriver att unga värderar 

ärlighet och trovärdighet och att företag inte kan ”fejka” för att locka deras intresse. Unga har 

genom sin uppväxt i mediebruset lärt sig sålla bland de budskap som företag sänder ut och 

därigenom utvecklat kunskapen att genomskåda de flesta marknadsföringsstrategierna. Det 

som krävs av företagen är ett genomarbetat researcharbete för att förstå vad den unga anser 

vara riktigt och för att uppfattas som övertygande i sin marknadsföring. Vi har själva sett en 

utveckling hos äldre generationer där nya medier tar plats även i deras liv och många äldre är 

mer digitala än vad man i allmänhet tror. De äldre använder digital media och sociala nätverk 

för att hålla kontakten med vänner och för att hålla sig uppdaterade om vad som händer i 

världen.
4
 En undersökning av Forrester från år 2007 visar att av de 30 procent av alla över 18 

år som använder sig av sociala nätverk är det 42 procent som använder sig av sociala nätverk 

dagligen. Av de unga i åldern 12-17 är det 60 procent som använder sig av sociala nätverk 

och av dem är det 60 procent som besöker nätverken dagligen.
5
 Dock är undersökningen från 

2007 och i dessa sammanhang, då tekniken utvecklas i snabb takt, har situationen förändrats 

mycket. Exempelvis skriver PC för alla (2010) att 59 procent av alla svenska Facebook-

användare är över 25 år gamla.  

 

Heo & Cho (2009) har i sin forskning inom marknadsföring gjort en beteendemässig 

segmentering över medievanor, med utgångspunkt i både traditionella och sociala medier. En 

möjlighet är att företag istället för beteendemässig segmentering segmenterar genom medieval 

                                                 
2
 http://www.irm-media.se/tabell_reklamstatistik2005.aspx [2011-02-07] 

3
 http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavle/ungdomars-konsumtionsvanor_50640.html [2011-02-07] 

4
 http://kollakallan.skolverket.se/informationssokning/artiklar/googlegenerationen/ [2011-04-06] 

5
 http://www.eranium.at/blog/upload/consumers_socialmedia.pdf [2011-04-28] 

http://www.irm-media.se/tabell_reklamstatistik2005.aspx
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavle/ungdomars-konsumtionsvanor_50640.html
http://kollakallan.skolverket.se/informationssokning/artiklar/googlegenerationen/
http://www.eranium.at/blog/upload/consumers_socialmedia.pdf
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när de utvecklar sina nya mediekanaler. I uppsatsen ska vi utgå från sociala medier, för att se 

om det stämmer att endast yngre generationer använder sociala medier. Likheterna mellan 

yngre och äldre blir tydligare och därför kan ålder vara en missvisande faktor. Generation Y 

(födda år 1980 eller senare med betoning på 80-talisterna (Parment 2008, ss 21-22)) blir 

vuxen betydligt senare än tidigare generationer. Unga går i skolan senare i livet än vad som 

tidigare har varit vanligt och väntar därför med vuxenliv, jobb och barn tills utbildningen är 

klar eller därefter, vilket vanligtvis är i trettioårsåldern (Åhlander 2004) samtidigt som äldre i 

större grad lever som yngre och ”60 är det nya 40” (Hellström & Zachariasson 2007). 

Gränsen mellan yngre och äldre är därför vag, vilket är anledningen till att vi vill undersöka 

hur användningen av sociala medier skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Frank och 

Greenberg (2000, se Heo & Cho 2009) skriver att det i traditionella segmentstudier finns en 

begränsning i att de endast fokuserar på vem som nås och inte hur de nås. Därför vill vi även 

försöka närma oss ett svar på om det finns vissa medier som till större del attraherar vissa 

målgrupper.  

1.3 Problemformulering 

 
Forskningsfråga: Sker det en automatisk segmentering när organisationer väljer sociala 

medier som kommunikationskanal?  

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på om det sker en automatisk segmentering mot en ung 

målgrupp när organisationer väljer nya mediekanaler som kommunikationskanal. Somliga 

organisationer har valt att inte använda sig av sociala medier som kommunikationskanal då 

det finns forskning som visar att de endast når den yngre målgruppen, och vi vill ta reda på 

om den här uppfattningen stämmer eller inte. Segmenteringsanalysen som genomförs kommer 

att ha en betoning på ålder, men även andra faktorer och variabler kommer att diskuteras.  

1.5 Avgränsningar 

 
Här presenteras de avgränsningar som vi har gjort för att uppnå syftet och för att förklara de 

gränser som vi satt till olika begrepp och deras innebörd.  

 

En avgränsning som gäller igenom hela uppsatsen är att Hemtex är vårt fallföretag och alltså 

är det objekt som frågeställningar och teorier till stor del kommer att analyseras kring. 

Jämförelser med andra företag och organisationer och hur de arbetar med relevanta aktiviteter 

förekommer, men endast i begränsad mängd. Anledningen till att Hemtex har valts som 

fallföretag är att de i nuläget inte arbetar i hög grad med sociala medier, men nyligen har tagit 

in det som prioritering och därför börjat arbeta med kanalerna. Företagets tankar och idéer är 

därför intressanta och vi anser att det kan ge oss ökad förståelse och en mer praktisk syn på 

området.  

 

Arbetet har varit begränsat tidsmässigt till tio veckor eftersom kursen sträcker sig under den 

tidsperioden och även ekonomiskt begränsad då ekonomisk hjälp inte delats ut och inte heller 

har varit nödvändig.  
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1.5.1 Nyckelbegrepp och begreppsavgränsningar 

 
I det här avsnittet beskrivs de begreppsavgränsningar som vi anser vara nödvändiga för 

förståelsen av uppsatsen.  

 

Segmentering 

Tedlow (1993, s 16) skriver att segmentering innebär att koncentrera försäljningsattraktionen 

till en specifik grupp av potentiella kunder som kan liknas genom ålder, inkomst och 

utbildning, så kallat demografiska variabler, eller genom livsstil, så kallat psykografiska 

variabler. Smith (1956) beskriver segmentering som att se en heterogen marknad, där 

efterfrågan skiljer sig, som ett antal mindre homogena marknader och där de olika segmenten 

föredrar olika produkter. Enligt Pride och Ferrell (1983, se Lin 2002) innebär segmentering 

att dela en marknad i olika marknadsgrupper. Konsumenter i varje marknadssegment har 

liknande produktbehov och varje segment kräver en speciell mix av marknadsstrategier för att 

tillfredställa sina konsumenters behov. McCarthy (1981, se Lin 2002) beskriver att syftet med 

att dela marknaden i olika homogena grupper är att marknadsförare lättare ska tillmötesgå de 

olika marknadernas specifika behov. Vidare skriver McCarthy (1981, se Lin 2002) att syftet 

är tvåfaldigt och att marknaden delas i flera olika grupper för att formulera en passande 

marknadsföringsmix för varje grupp. Reynolds (2006, se Heo & Cho 2009) definierar 

segmentering som att identifiera homogena grupper eller kundsegment på marknaden som 

svarar liknande till förändringar i marknadsföringsmixen.  

 

Yngre målgrupp  

Hur företag och organisationer definierar en yngre målgrupp är varierande och upp till varje 

företag att bestämma i relation till vilken företagets målgrupp är. I uppsatsen definierar vi 

yngre målgrupp som de individer som åldersmässigt är 35 år eller yngre.   

 

Nya/Sociala medier 

Begreppet nya medier är de kommunikationskanaler som inte anses vara traditionella. De 

medier som vi anser vara traditionella är tv, radio, böcker, film och tidningar. I traditionella 

medier sker distributionen enkelriktat från en sändare till flera mottagare. I nya och sociala 

medier får alla möjlighet att ha en åsikt och kommunikationen är interaktiv, vilket betyder att 

den kan ske från flera sändare till flera mottagare. De nya och sociala medierna sänds digitalt 

genom Internet och innehållet på sociala medier är helt eller delvis användarskapat. 

 

Sociala nätverk 

Ett socialt nätverk har i uppsatsen betydelsen: en mötesplats på Internet som skapar möjlighet 

till kontakt mellan medverkanden. Det sociala nätverket kan vara inriktat på en speciell 

målgrupp eller ett speciellt intresse, men vi gör ingen skillnad dem emellan.  

1.6 Uppsatsens disposition 

 
I huvudsak består uppsatsen av sju olika delar som presenteras nedan.  

 

1. Den första delen består av ett inledningskapitel där problemets bakgrund beskrivs och 

uppsatsens fråga presenteras.  

2. Uppsatsens andra del är metodkapitlet där tillvägagångssättet i uppsatsprocessen 

beskrivs. Bland annat presenteras val av undersökningsmetod, vetenskapssyn och 

undersökningsdesign. Avsnittet avslutas med en diskussion om undersökningens 

tillförlitlighet.  
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3. Den tredje delen är en teoretisk referensram som beskriver relevanta teorier och 

modeller till det valda ämnet. De teorier och modeller som presenteras är tre olika 

kommunikationsmodeller samt teorier inom segmentering.  

4. I den fjärde delen presenteras de empiriska data som har insamlats genom intervjuer 

med två informanter som är experter inom digitala och sociala medier.  

5. I uppsatsens femte del kopplas den teoretiska referensramen och de empiriska data 

som insamlats ihop i en analys av resultaten.  

6. Den sjätte delen av uppsatsen presenteras de slutsatser som vi författare fått fram.   

7. I uppsatsens sjunde och sista del förs en avslutande diskussion med egna reflektioner 

som uppkommit under arbetsprocessen samt förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 

I metodkapitlet kommer bland annat undersökningsmetod, vetenskapssyn, undersökningssyfte 

och tillförlitlighet gås igenom samt de förväntningar och förutfattade meningar som 

författarna hade med sig in i uppsatsprocessen presenteras. För att få fram relevanta resultat 

i vår undersökning har en förstudie om hur Hemtex arbetar med sina sociala mediekanaler 

utförts. Vi har även intervjuat två experter inom sociala och digitala medier samt genomfört 

en skrivbordsundersökning där fokus har varit att få fram information och statistik om 

mediebeteende och sociala mediers utveckling. Med det här i åtanke vid läsning av 

metodkapitlet kan förståelsen och läsbarheten förenklas.  

2.1 Undersökningsmetod 

 
Vid val av metod finns två huvudformer att välja mellan, kvantitativ eller kvalitativ (Andersen 

1998, s 31). Vår uppsats har en kvalitativ ansats eftersom vi ville skapa en djupare förståelse 

av ämnet vi studerat. Johannessen och Tufte (2002, s 20) skriver att målet med en kvalitativ 

metod är att få fram fylliga beskrivningar och att få fram mer detaljerad och nyanserad 

information. Kvalitativ forskning ska klarlägga karaktärsdrag och egenskaper och finna 

fenomenets mening och innebörd, jämfört med kvantitativa metoder som ska beskriva mängd 

och frekvens av fenomenet (Widerberg 2002, s 15). Andersen (1998, s 31) skriver att ett 

centralt moment inom kvalitativ metod även är att förstå problemkomplexets koppling till 

helheten, och genom kvalitativ metod erhålls ett holistiskt synsätt och resulterar i en mer 

fullständig bild av situationen (Seymour, 1992, s 47).  

 

Vi hade för avsikt att skapa förståelse för fenomenet om det sker en automatisk segmentering 

mot en ung målgrupp när organisationer väljer nya medier som kommunikationskanal och få 

en djupare förståelse om användningen av nya medier skiljer sig mellan olika åldersgrupper, 

och hade alltså inte för avsikt att mäta och förklara samband. Vi ansåg därför att en kvalitativ 

ansats passade bättre. Dock presenteras även kvantitativ sekundärdata i uppsatsen. En 

kvantitativ ansats hade varit möjlig för att studera fenomenet, men inte för att skapa den 

förståelsen som vi ville nå. Det finns tidigare kvantitativ forskning inom ämnet och vi ansåg 

att en egen kvantitativ datainsamling inte skulle tillföra vår uppsats kunskaper som inte går att 

inhämta på andra håll.  

2.2 Vetenskapssyn 

 
Inom vetenskapsteorin finns olika förhållningssätt till vad som anses vara teoretiskt riktigt. De 

två förhållningssätten är positivism och hermeneutik. Positivismen kräver objektivitet, 

reliabilitet och validitet för att klassa kunskapen som säker och generaliserbar vilket 

dominerar främst i kvantitativ forskning (Widerberg 2002, ss 24-25). Widerberg (2002, s 25) 

beskriver att positivismen inte fick samma övertag inom samhällsvetenskaperna och att 

hermeneutiken tog större plats och vidareutvecklades. Hermeneutiken är ett 

tolkningsvetenskapligt synsätt (Andersen 1998, s 19) som tolkar, översätter, förtydligar, 

klargör samt utsäger och baseras på grundläggande antaganden, till exempel att mening bara 

skapas i ett sammanhang och att varje tolkning har vissa förväntningar eller förutfattade 

meningar (Barbosa da Silva & Wahlberg 1994, se Widerberg 2002 s 26). Vi har använt oss av 

hermeneutik som förhållningssätt då det passar vår uppsats bäst eftersom en stor del av det vi 

har undersökt har resulterat i datamaterial som handlingar, yttringar och texter vilket enligt 
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Gilje och Grimen (1992, ss 177-178) tillhör hermeneutiken. Även om uppsatsen har inslag av 

kvantitativa data anser vi inte att positivism är en relevant vetenskapssyn då uppsatsen i helhet 

har en kvalitativ ansats.  

 

Eftersom vi använder oss av det hermeneutiska förhållningssättet kommer vi i avsnittet 2.8 

Förväntningar och förutfattade meningar förklara vilka förväntningar, vilken förkunskap och 

vilka förutfattade meningar vi hade med oss in i uppsatsskrivandet. Widerberg (2002, s 26) 

beskriver att det här gör kunskapen enklare att värdera, mer nyanserad och mer tillförlitlig vad 

gäller kunskapsanspråken. 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt  

 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen är syftet att förena teori och empiri 

(Johannessen & Tufte 2002, s 35) och Andersen (1998, s 29) beskriver att det finns två 

möjliga sätt att göra detta när kunskap om samhället, organisationer eller mänskligt beteende 

ska fås fram, vilka är induktion och deduktion. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s 55) är 

inte induktion och deduktion de uteslutande vägarna, utan att det finns ett ytterligare sätt 

vilket är abduktion. Alvesson och Sköldberg (2008, s 55) skriver vidare att abduktion är det 

som vanligtvis används vid fallstudier och att det empiriska området utvecklas successivt 

under processen och justeras efter teorin. Utgångspunkten ligger vid ett abduktivt 

angreppssätt på empirin, men teorierna får ta del och berika empirin för att sedan utefter 

arbetet alternera mellan empiri och teori för att skapa ytterligare förståelse (Alvesson & 

Sköldberg 2008, ss 55-56). Då vi i vår uppsats har utgått från empirin, sociala medier och 

Hemtex, för att sedan ta in teori och utveckla ämnet för att i ett senare steg samla ytterligare 

empiri och teori, har det valda angrepssättet varit abduktion.  

2.4 Undersökningssyfte  

 
Undersökningens har ett kunskapssyfte för att underlätta valet av vad kunskapen ska användas 

till och därigenom hur fenomenet undersöks (Andersen 1998, s 18). Det finns sex stycken 

olika kunskapssyften enligt Borum (1990, se Andersen 1998 s 18), vilka är beskrivande, 

explorativa, förklarande/förstående, diagnostiserande, problemlösande och 

interventionsorienterande. Vi har i vår uppsats tagit reda om det sker en automatisk 

segmentering när organisationer väljer att använda sig av nya mediekanaler, men inte endast 

som ett konstaterande utan även varför det i så fall skett, vilket enligt Andersen (1998, s 19) 

tillhör det förstående undersökningssyftet. Samtidigt utgår vi från ett symtom hos Hemtex där 

teknikens utveckling spelat stor roll och en önskan om att förstå tillståndet finns. Andersen 

(1998, s 21) förklarar att skapandet av en förståelse för ett symtom tillhör det 

diagnostiserande undersökningssyftet, vilket görs för att i framtiden kunna göra relevanta 

anpassningar. Vi ser därför att vår uppsats har ett syfte som blandar det förstående och det 

diagnostiserande undersökningssyftet.  

2.5 Undersökningsdesign 

 
För att finna resultat och kunna hantera de upplysningar som vi får fram valde vi 

undersökningsdesignen fallstudie. I fallstudien är Hemtex fallföretag. En fallstudie används 

ofta inom organisationsområdet och innebär att samla mycket information om ett avgränsat 

fenomen (Johannessen & Tufte 2002, s 56). Fallstudie kan enligt Andersen (1998, s 129) 

användas när ett samtida, verkligt fenomen ska belysas, när gränsen mellan fenomenet och 
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sammanhanget inte är självklart och när det är möjligt att utnyttja flera olika 

informationskällor för att belysa fenomenet. Två kännetecken är extra viktiga när en fallstudie 

ska genomföras: avgränsning till vad fallet innehåller samt en grundlig genomgång av det 

definierade fallet (Johannessen & Tufte 2002, s 56). Även Andersen (1998, s 130) beskriver 

värdet i att göra tydliga avgränsningar till fallet och att det är avgörande för studiens resultat 

att tidigt göra avgränsningar. De avgränsningar som ingår i vår studie går att finna i avsnittet 

1.5 Avgränsningar.  

2.6 Intervjuer 

 
Kjær Jensen (1991, s 67) beskriver hur en intervjuad person trivs bäst och hur därigenom den 

bästa informationen kommer fram. Viktiga faktorer är att den intervjuade vet syftet med 

intervjun, ungefär vad personen förväntas svara på för frågor, vem som ska använda 

resultaten, hur informationen kommer behandlas och användas samt var och hur resultatet 

kommer att publiceras. Under de tre intervjuer som vi i vår empiriska undersökning har 

genomfört har dessa frågor tagits i beaktning för att få fram bästa möjliga resultat. Alla 

intervjuer genomfördes i öppen form vilket passar den kvalitativa metoden bäst (Nygaard 

Christoffersen & Hjort Andersen 1982 se Kjær Jensen 1991, ss 64-65). Öppna intervjuer kan 

genomföras både i form av en försiktig intervju och i form av en kreativ intervju, där den 

försiktiga intervjun strävar efter att avlägsna intervjuarens inflytande och den kreativa strävar 

efter att få fram något nytt och spännande (Douglas 1985, se Kjær Jensen 1991 ss 65-66). 

Skillnaden i metoderna är vad de leder till, den försiktiga leder till ett relativt säkert resultat 

av trivial information, och den kreativa intervjun leder till något nytt och spännande men mer 

osäkert. Den metod som vi till största del har använts oss av är den kreativa eftersom det 

område vi beforskar är nytt och snabbföränderligt och åsikter och funderingar om framtiden är 

spännande och nytänkande. Dock har vi haft som mål att få in så säker information som 

möjligt från experter inom ämnet och ser därmed intervjuformen som en blandning där vi 

varit ute efter både säker information och nya idéer. Vår metod bekräftas av Patton (1984, se 

Kjær Jensen 1991 s 66) som säger att intervjuer inte behöver hålla en av de två formerna utan 

kan vara blandning av de två metoderna där relativt säker information fås fram utan att 

resultatet blir trivialt.  

2.7 Undersökningens tillförlitlighet 

 
Reliabilitet beskriver i hur hög grad resultaten påverkas av tillfälligheter och om det som mäts 

är vad som avsetts att mäta (Andersen 1998, s 85). Hög reliabilitet bevisas genom att flera 

olika forskare har fått fram samma resultat vid olika undersökningar (Johannessen & Tufte 

2002, s 29) och är fri från slumpmässiga inflytanden (Seymour 1992, s 42). Då vi har en 

kvalitativ ansats med kvalitativa data är reliabilitet inte det viktigaste att beakta eftersom 

slumpmässiga inflytanden är naturliga och önskvärda vid den sorts intervjuer som vi har 

genomfört. Widerberg (2002, s 18) förklarar att reliabilitet passar dåligt vid kvalitativ 

forskning. Inom kvalitativ forskning, och därmed vår uppsats, är validitet mer representativt 

att analysera. En viktig del av validiteten är hur relevant och bra datan representerar 

fenomenet (Johannessen & Tufte 2002, s 47) och hur relevanta valda begrepp inom empiri är 

för problemställningen (Andersen 1998, s 85). Widerberg (2002, s 18) skriver att det 

viktigaste att göra för att visa tillförlitlighet är att under forskningsprocessen fortlöpande 

dokumentera och reflektera över val och tolkningar och grundligt motivera och beskriva hur 

tillvägagångssättet har sett ut. En sådan motivering och beskrivning presenteras i 

nästkommande avsnitt, 2.7.1 Kritisk granskaning av den valda metoden. Vi anser att 
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tillförlitligheten i uppsatsen är hög då den insamlade datan i vår mening beskriver fenomenet 

och är relevant för problemställningen.   

2.7.1 Kritisk granskning och motivering av den valda metoden 

 

Den teoretiska referensramen består av primärdata insamlad från artiklar och litteratur. 

Eftersom segmentering är den grundläggande teorin i vår uppsats har segmenteringsbegreppet 

förklarats grundligt. I kapitlet beskrivs även teori och modeller inom kommunikation, både 

traditionella kommunikationsteorier och teorier om nya medier och den interaktiva 

kommunikation som sänds genom dem. De teorier som har valts är väl grundade och 

beforskade och ger oss en större förståelse för hur kommunikation och segmentering påverkar 

organisationer och deras kunder. Vi ser dem som viktiga för att kunna besvara vår 

forskningsfråga och för att kunna diskutera resultaten som vi har fått fram. Möjliga felkällor 

kan vara om de teorier vi använt och de data vi samlat in är för inaktuell. Det är också möjligt 

att vi får problem med att få tag i den senaste forskningen då det senaste årets vetenskapliga 

artiklar inte är tillgängliga i flera databaser. Eftersom sociala medier är ett fenomen som 

snabbt förändras finns det en risk att teorierna är inaktuella vid koppling till just det här 

snabbföränderliga området och därmed felaktiga. Dock ser vi dem som så pass grundläggande 

att de fungerar i många olika avseenden med vissa anpassningar och vinklingar till det 

specifika området som ska beforskas.  

 

Som förstudie i uppsatsen har en skrivbordsstudie över hur Hemtex arbetar med sociala 

medier genomförts. Förstudien genomfördes inför intervjuerna för att skapa förståelse för hur 

företaget arbetar och vilka sociala medier som är intressanta att arbeta med. Under förstudien 

granskades även konkurrenter till det exemplifierade företaget i uppsatsen, Hemtex, för att se 

hur andra företag i samma bransch arbetar med sociala medier och för att se vilka sociala 

mediekanaler som affärsmässigt kan vara relevanta att använda. Förstudien utfördes i mindre 

omfattning då tid och tillgänglighet var begränsad, vilket gör att förstudien kan uppfattas som 

tunn. Dock ser vi den som tillräcklig för att få fram de resultat som önskades.  

 

Som en del av den empiriska undersökningen har en skrivbordsstudie genomförts. 

Undersökningen grundas på primära och sekundära källor som tillsammans ger en detaljerad 

bild hur användningen av sociala medier ser ut, vilka aktörer som finns samt statistik över 

åldersfördelning för de olika sociala medierna.  Två undersökningar gjorda av utomstående 

företag i form av konsultation för Hemtex har presenterats i den empiriska undersökningen. 

En möjlig felkälla är att den statistik vi funnit är inaktuell eller missvisande. Då sekundära 

källor använts har författaren inte haft samma syfte i sin undersökning som vi haft, vilket kan 

ge en felaktig bild när vi använder den här datan i andra sammanhang. Då vi i första hand 

använt sekundära källor för att finna statistik och åldersfördelning anser vi dock att risken är 

mindre och att informationen därför är tillförlitlig.  

 

Den empiriska undersökningen innehåller tre intervjuer gjorda med experter inom sociala och 

digitala medier. Då sociala medier ständigt förändras och utvecklas ansåg vi att informanterna 

som dagligen rör sig på sociala medier och aktivt arbetar med dem hade mer uppdaterad 

information än vad som går att finna genom endast skrivbordsstudier. Dessutom kunde 

informanterna ge sin syn på vad som kommer att hända inom sociala medier de kommande 

åren. Vi anser att intervjuerna ger en fördjupad bild av området och att de var nödvändiga för 

att få ett företagsperspektiv och få fram ett mer tillförlitligt resultat. Vid intervjuerna med 

informanter kan en möjlig felkälla vara att informanten inte kunde eller ville ge oss viss 
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information, till exempel information som företaget eller organisationen inte vill gå ut med 

officiellt.  

 

I uppsatsen har endast ett företag, Hemtex, använts som fallföretag, vilket kan vara negativt 

då det finns en risk att vi som författare blir subjektiva och inte ser helheten. Resultaten kan 

därigenom påverkas genom att de inte är objektiva och därmed inte kan användas i andra 

sammanhang och för andra organisationer, vilket vi är medvetna om. För att minska den här 

risken har vi försökt att fokusera på fenomenet istället för objektet.  

 

2.8 Förväntningar och förutfattade meningar 

 
Sociala medier är ett omtalat fenomen som har en kort historia. Då vi som författare är 

uppväxta med utvecklingen av Internet, datorer och den mobila tekniken har vi sedan tidigare 

kunskap om fenomenet som uppsatsen tar upp. Vi använder oss av nästintill alla sociala 

medier som kommer att tas upp längre fram i uppsatsen, vissa av dem flera gånger om dagen. 

Genom att vi använder medierna har vi även vissa förutfattade meningar och förväntningar 

om vem som använder kanalerna, hur kanalerna används och hur företag på bästa sätt lockar 

oss genom mediekanalerna. I uppsatsen har vi i största möjliga omfattning bortsett från dessa 

förutfattade meningar och personliga reflektioner och istället sett fenomenet från en 

utomståendes perspektiv.  
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3 Teoretisk referensram 

Syftet med litteraturgenomgången är att beskriva relevant teori till det ämne som ska 

diskuteras i uppsatsen. Genom litteratur och vetenskapliga artiklar vill vi finna teorier till 

forskningsfrågan från flera infallsvinklar. Målet är att beskriva teorier och därigenom skapa 

en intresseväckande litteraturgenomgång som sedan ska fungera som verktyg vid analys och 

diskussion. Eftersom segmentering är den grundläggande teorin i vår uppsats har 

segmenteringsbegreppet förklarats grundligt. I kapitlet beskrivs även teori och modeller inom 

kommunikation, både traditionella kommunikationsteorier och teorier om nya medier och den 

interaktiva kommunikation som sänds genom dem.  

3.1 Kommunikationsmodeller 

 
Shannon och Weaver utvecklade modellen ”The Shannon-Weaver Mathematical Model” år 

1949 (Mortensen 1972) och den, och andra liknande modeller, är en traditionell modell för 

kommunikation som används av marknadsförare för hur de ska kommunicera med sina 

kunder. Modellen visar hur ett meddelande går från en informationskälla/företag genom en 

kanal för att sedan nå en mottagare. Meddelandet överförs genom en kanal så som tv, radio 

och tidningar till mottagaren som själv får tolka informationen utifrån egna erfarenheter.  

 

Fiske (1990, ss 36-37) beskriver att Shannon och Weaver inte använde begreppet feedback, 

men att efterföljare har funnit det värdefullt och därför utvecklat modellen. Feedback innebär 

att källan tar emot information om mottagarens reaktioner för att därefter kunna anpassa 

budskapet (Solomon 2011, s 298). Modellen utvecklades för att kunna förstå 

masskommunikation där en källa når flera mottagare på samma gång. Solomon (2011, s 298) 

skriver att modellen inte är tillräcklig längre och Thackeray och Neiger (2009) skriver att 

kommunikationsprocessen går från att ha varit enkelriktad till interaktiv/multidirectional 

eftersom konsumenter blir allt mer delaktiga i kommunikationen då de själva skapar, söker 

och delar med sig av information. Konsumenten har även större kontroll över vilka 

meddelande de väljer att ta in, mycket på grund av den interaktivitet som finns idag jämfört 

med tidigare. Vi är delaktiga i vilka meddelande vi tar åt oss och när vi gör det, och vi tränar 

ständigt upp den kunskapen (Solomon 2011, s 298). Tidigare bestämdes hur och när 

information sändes ut och till vem av yrkeskunniga så som journalister, vilket idag inte 

stämmer då alla kan vara en del av kommunikationsprocessen genom många olika kanaler. 

Den snabba utvecklingen av teknologin har medverkat till denna skiftning i 

kommunikationsflödet. Även om Internet från början hade ett annat syfte har det idag gjort 

det möjligt för konsumenter att hitta en stor mängd information från fler källor och dessutom 

på deras egna villkor istället för journalisternas (Thackeray & Neiger, 2009). Med den 
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teknologiska utvecklingen har vi förändrat uppfattning om konsumenten från att ha varit en 

passiv del till att i större utsträckning se konsumenten spela en proaktiv roll i 

kommunikationsprocessen. Konsumenten tar större del i kommunikationsprocessen och kan 

ses som en partner som är med och skapar och delar med sig av information och även själv 

letar upp meddelandet när den vill (Solomon 2011, s 299). 

 

Eftersom Shannon-Weavers kommunikationsmodell och de modeller som liknar den inte 

stämmer helt överrens med hur det ser ut idag kommer nu två andra modeller att förklaras.  

3.1.1 The multidirectional communication model  

 

Den första modellen som kommer att förklaras är the multidirectional communication model 

som kombinerar den traditionella kommunikationsmodellen med en aktiv konsument som 

utvecklar delar och söker information. I modellen kommunicerar sändarna till mottagaren 

genom både traditionella och nya medier liknande den traditionella modellen. Skillnaden är 

att i the multidirectional 

communication model 

kommuniceras även meddelanden 

underifrån, där mottagaren själv är 

med och utvecklar meddelanden 

och på uppmaning av ett specifikt 

företag sänder dem genom 

exempelvis YouTube. I modellen 

flödar kommunikation även 

horisontellt vilket innebär att 

information och upplevelser delas 

med och mellan konsumenter. 

Skillnaden är att det inte finns 

någon ”gatekeeper” som 

kontrollerar informationen. Den 

sista delen i modellen visar hur 

konsumenten aktivt söker 

information från olika källor och 

medium (Thackeray & Neiger 

2009). 

 

Den största påverkan som modellen har på social marknadsföring gäller promotion. 

Thackeray och Neiger (2009) förklarar att modellen kommer att påverka promotionprocessen 

på tre olika sätt då den blir allt mer aktuell då nya medier tar allt större plats. Den första gäller 

vem som delar med sig av information, det vill säga att konsumenten sänder ut meddelanden i 

allt större grad. Tidigare har konsumenten gjort det här genom word-of-mouth men det blir 

mer påtagligt när det sker i flera olika kanaler. Ny teknologi och nya medier gör det möjligt 

för de här meddelandena att spridas snabbare. Företagen måste tänka på vad konsumenterna 

sänder ut om dem och deras produkter och försöka göra de här meddelandena så positiva som 

möjligt. Den andra gäller på vilket sätt som information delas ut. Ny teknologisk utrustning 

och nya medier tvingar företag att anpassa informationen för att optimera användbarheten till 

de nya medierna. Den tredje gäller hur information är sökt. Teknologin har influerat 

konsumenten till att bli en informationssökare och konsumenten vill inte längre vänta på 

informationen utan söker upp den själv. För att underlätta för konsumenten att hitta 
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information kan företag till exempel göra en hemsida som är lätt att hitta och lätt att förstå 

samt använda sig av flera olika kanaler (Thackeray & Nieger 2009). 

3.1.2 The interactive communication model 

 

Den andra modellen är the interactive 

communication model där innebörden är 

ungefär densamma men modellens utseende 

skiljer sig något. Solomon (2011, s 299) 

beskriver den som en modell där 

konsumenten tar en mer aktiv roll och väljer 

vilka budskap den vill ta in. Konsumenten är 

även med och skapar och delar med sig av 

meddelanden både till sändare och till andra 

mottagare, vilket tydligt visas i modellen. 

Den interaktiva kommunikationen innebär 

att det är ett är dynamiskt och tvåvägsflöde där både sändare och mottagare är med och 

påverkar meddelandet och varandra.  

3.2 Segmentering 

 

Vid segmentering av marknader finns det olika metoder och tillvägagångssätt men 

huvudsyftet är detsamma för dem alla. Som tidigare nämnt delar Tedlow (1993, s 16) på 

demografiska och psykografiska variabler där demografi kan vara ålder, inkomst och 

utbildning och psykografi är livsstil. Kotler, Armstrong, Wong och Saunders (2008, ss 411-

412) och Duncan (2004, se Heo & Cho 2009) har utökat antalet variabler och skiljer på 

geografiska, demografiska, psykografiska och beteendemässiga variabler. Det finns inte bara 

ett sätt att segmentera och för att hitta det bästa sättet måste företaget prova olika 

segmenteringsvariabler, både ensamma och kombinerade. Stroud (2005, s 104) skriver att 

många företag förlitar sig på sin segmenteringsmodell och om den är fel eller svår att använda 

kan det skada affärerna. Ett vanligt problem är att det finns för liten mängd data om kunderna 

och segmenteringen därigenom begränsas. De fyra variablerna, geografisk, demografisk, 

psykografisk och beteendemässig samt en kombination av två av variablerna kommer nu att 

beskrivas närmare.  

 
3.2.1 Geografiska variabler 

 
Solomon (2011, s 39) ser geografi som en demografisk variabel samtidigt som Kotler et al. 

(2008, s 411) tar upp det som en egen variabel. Echeverri och Edvardsson (2002, s 390) 

beskriver att geografiska segmenteringsvariabler vanligtvis kombineras med andra variabler 

och definierar att det geografiska segmentet har utgångspunkt i var kunderna arbetar eller bor. 

Kotler et al. (2008, s 411) beskriver att inom geografisk segmentering delas marknaden upp i 

geografiska områden så som länder, regioner, städer och grannskap med flera. Geografiska 

segment kan variera i hur stora områdena är, allt från städer med under 5 000 invånare till 

stora regioner som Europa och Skandinavien. Även klimat och befolkningstäthet skiljer stort 

mellan olika områden (Kotler et al. 2008, s 412). Eftersom geografisk segmentering är 

förhållandevis enkel att genomföra är segmenteringsvariabeln ofta den första att tillämpa för 

företag. Geografisk segmentering kan vara lämpligt när det är området som är grunden till 

varför kunderna har olika behov och när man regionalt eller lokalt föredrar vissa leverantörer 

och produkter (Echeverri & Edvardsson 2002, s 390). Många företag lokaliserar sina 
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produkter, sin reklam eller sin försäljning för att passa de specifika behov som finns i olika 

segment (Kotler et al. 2008, s 411) och andra skräddarsyr sina erbjudanden för att locka 

konsumenter som bor i specifika delar av landet (Solomon 2011, s 39).  

3.2.2 Demografiska variabler 

 
Demografisk segmentering delar upp marknaden i grupper baserat på ålder, kön, 

familjstorlek, inkomst, utbildning, religion, generation och sysselsättning med flera. 

Demografisk segmentering är den mest använda segmenteringsvariabeln med anledningen att 

konsumentbehov, önskningar och användningsfrekvens oftast varierar i takt med 

demografiska variabler samt att demografiska variabler är enklare att mäta (Kotler et al. 2008, 

s 413). Personer inom samma demografiska grupp kan ha olika psykografiska profiler (Lin 

2002) och kan delas upp med andra variabler inom den demografiska gruppen. En av de 

viktigaste undergrupperna inom den demografiska variabeln är ålder (Solomon 2011, s 37). 

Konsumenter inom olika åldersgrupper har olika behov och önskningar men trots att de skiljer 

sig på många andra sätt tenderar de att ha samma värderingar och liknande kulturella 

erfarenheter (Perkins 1993). Stroud (2005, s 106) skriver att segmentering genom ålder är att 

överförenkla och att det är stor skillnad mellan en persons upplevda och verkliga ålder. Kotler 

et al. (2008, s 414) förklarar att företag ska vara försiktiga med sina stereotyper då man 

använder åldersegmentering och att det kan vara stor skillnad på två personer med samma 

ålder. Stroud (2005, s 106) ifrågasätter om det är riktigt att sätta gränser mellan segment när 

det inte är bevisat att det finns, till exempel genom ålder. Redan nämnt är att upplevd och 

verklig ålder inte är densamma och Stroud (2005, s 106) för fram att alla är 25 år i tanken och 

vill upplevas som yngre än vad de egentligen är. 

3.2.3 Psykografiska variabler 

 
Psykografisk segmentering går ut på att dela konsumenter i olika grupper baserat på 

samhällsklass, livsstil eller personlighet (Kotler et al. 2008, s 415). Echeverri och Edvardsson 

(2002, s 389) förklarar att demografiska segmenteringsvariabler inte är tillräckliga och att 

människor i samma demografiska grupp kan ha väldigt olika psykografiska egenskaper vilket 

är anledningen till att segmentering ofta görs även genom psykografiska variabler. Solomon 

(2011, s 263) skriver att företag använder många olika psykografiska variabler för att 

segmentera konsumenter men att alla går under ytan för att förstå konsumentens drivkraft 

bakom ett köp och användning av produkter. Demografi beskriver vem som handlar och 

psykografi berättar varför de gör det (Solomon 2011, s 263). Det är vanligt för företag att 

segmentera genom livsstil eller personligheter (Kotler et al. 2008, s 415) eftersom varje 

konsument väljer produkter, tjänster och aktiviteter som hjälper dem att definiera en unik 

livsstil och social identitet att kommunicera till andra (Solomon 2011, s 252). De val av 

produkter och tjänster som görs är ett uttalande om vem konsumenten är och vilka personer 

den önskar att identifiera sig med och även vem konsumenten vill undvika att identifiera sig 

med (Solomon 2011, ss 252-253). När företag kombinerar konsumentens personliga variabler 

med kunskaper om konsumentens livsstil har de en kraftfull segmenteringsstrategi (Solomon 

2011, s 260).  

 

För att mäta livsstil och därigenom gruppera konsumenter kan kategorierna activities, 

interests and opinions användas vilka tillsammans vanligen kallas AIO (Solomon 2011, s 

263). Det finns olika segmenteringssystem för att bedöma livsstil som grundar sig på AIO, där 

The Values and Lifestyles System (VALS) har varit det mest använda systemet (Kotler et al. 

2008, s 252). VALS2 är en utveckling av VALS där olika livsstilsindikatorer ligger till grund 



15 

 

för köpbeteende. Segmenteringssystemet klassificerar amerikanska konsumenter i 8 olika 

grupper, bland annat Innovators och Thinkers. Ett annat segmenteringssystem är List Of 

Values (Lin 2002) där 9 konsumentsegment har tagits ut efter olika värderingar så som 

säkerhet och spänning (Solomon 2011, s 178). 

3.2.4 Beteendemässiga variabler 

 
Många marknadsförare anser att beteendemässiga variabler är den bästa utgångspunkten för 

att bygga marknadssegment. Den beteendemässiga segmenteringen delar konsumenter i 

grupper baserat på kunskap, attityder, nytta och respons till en produkt (Kotler et al. 2008, s 

415). Beane och Ennis (1987) förklarar att variabeln bland annat inkluderar köptillfälle, 

önskade fördelar med produkten och hur stor användningen är. Det är också möjligt att dela in 

beteendemässig segmentering till andra variabler, så som användningssegmentering och 

nyttosegmentering (Echeverri & Edvardsson 2002, ss 390-391).  

 

3.2.5 Geodemografiska variabler 
 
Kotler et al. (2008, s 418) skriver att marknadsförare sällan använder bara en eller några få 

variabler vid segmenteringsanalys eftersom det är lättare att identifiera mindre och mer 

väldefinierade målgrupper när flera variabler används. En metod är att kombinera data om 

demografiska variabler med geografisk information för att identifiera konsumenter som har 

liknande konsumtionsbeteende. Det grundar sig på att personer som har liknande behov och 

tycke har benägenhet för att bo nära varandra (Solomon 2011, ss 268-269). Ett exempel på en 

geodemografisk segmenteringsmetod är MOSAIC (Kotler et al. 2008, s 418) som analyserar 

konsumenter i 19 länder runt om i världen och har bantat ner 631 MOSAIC-persontyper till 

14 nationsövergripande livsstilar (Solomon 2011, s 267).  
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4 Resultat från den empiriska undersökningen 

För att få fram relevanta resultat i den empiriska undersökningen har ett antal olika metoder 

för datainsamling använts. I empiriavsnittet, som har en tematisk framställning, kommer först 

resultat från skrivbordsundersökningen presenteras med information om sociala medier och 

statistik över mediernas användning. Därefter presenteras den förstudie som har genomförts 

och en kort beskrivning av fallföretaget Hemtex. Empiriavsnittet fortsätter med data insamlad 

från intervjuer och avslutas därefter med en sammanställning av två undersökningar som 

båda två har Hemtex som fokus. 

4.1 Sociala medier 

 
En relativt nyutvecklad del av den interaktiva kommunikationen är sociala medier, vilket har 

påverkat hur organisationer kan kommunicera med kunder. Blackshaw och Nazzaro (2004, se 

Mangold & Faulds 2009) definierar sociala medier som ett verktyg som ”describes a variety 

of new sources of online information that are created, initiated, circulated and used by 

consumers intent on educating each others about products, brands, services, personalities and 

issues”. Solomon (2011, s 300) beskriver sociala medier som en sammansättning av teknologi 

som möjliggör för användaren att skapa innehåll och dela det med ett stort antal andra 

personer. Nordicom (2010) definierar sociala medier som aktiviteter som kombinerar 

teknologi, social interaktion och skapande av medier. För organisationer blir de sociala 

medierna viktigare vilket visas i att 73 procent av marknadsförarna planerar att öka 

användningen av YouTube, bloggar, Facebook och Twitter samt att 88 procent av de företag 

som har ökat sin satsning i sociala medier säger att det har gett företaget större exponering 

(Rayfield 2011). Sociala medier är den typ av interaktiv individanvändning som ökar mest i 

Sverige (Nordicom 2010).  

 

4.1.1 Sociala nätverk 

 

Boyd och Ellison (2008) definierar sociala nätverk som en webbaserad tjänst som möjliggör 

för individer att konstruera en offentlig eller delvis offentlig profil i ett begränsat system, att 

lista vänner och bekanta och att se och utbyta bekantskaper med andra i systemet. Sociala 

nätverk kan även förklaras som webbsajter som är en egen kategori inom community-sajter 

och som har funktionerna profil, vänner och kommentarer (Boyd & Ellison 2008).  

 

4.2 Aktörer 

 
Harris (2009, se Hanna, Rohm & Crittenden 2011) säger att det finns hundratals av olika 

sociala medier och ger exempel på många olika medier som bloggar, sociala nätverk, 

fotodelningssajter, podcasts, videostreaming, wiki-sidor och diskussionsforum. 

Webbinformationsföretaget Alexa rankar den senaste månadens mest besökta webbsidor där 

antalet besökare och sidvisningar i kombination står som grund i uppställningen. De högst 

rankade tillhör forum som sökmotorer, sociala nätverk och bloggportaler, där Google har plats 

1, Facebook plats 2, YouTube plats 3 och Twitter placeras på plats 9.
6
 Baserat på den 

förstudie som presenteras i avsnitt 4.5 Förstudie kommer vi nu att presentera de aktörer som 

är mest relevanta att diskutera i affärs- och kommunikationssyfte.  

                                                 
6
 http://www.alexa.com/topsites [2011-04-22] 

http://www.alexa.com/topsites
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4.2.1 Aktören Facebook  

 

Facebook, som grundades år 2004, är ett socialt nätverk som låter användarna skapa en profil 

och visa den för utvalda personer samt låter användare kommunicera genom bland annat 

meddelanden och chatt.
7
 I mars 2009 hade Facebook nästan 200 miljoner användare och 

rankades som nummer 5 på Alexa Top 500 Global Sites (Shih 2009, s 214). I april 2011 hade 

antalet användare på Facebook ökat till över 500 miljoner
8
 och sajten var som tidigare nämnts 

rankad som nummer 2 på Alexa Top 500 Global Sites.
9
 Av Facebooks användare har 

åtminstone 108 miljoner aktivt använt Facebooks applikation i sin smartphone den senaste 

månaden.
10

 Facebook är den sociala mediekanalen som annonsörer lägger mest pengar på 

(Rayfield 2011) och för organisationer möjliggör webbsidan annonsering och applikationer 

för att locka användarna till organisationen och deras verksamhet.
11

  

4.2.2 Aktören YouTube 

 

YouTube har funnits sedan 2005 och har som mål att låta användaren upptäcka och forma 

världen genom videofilmer som visas direkt på webbplatsen. I maj 2010 hade sajten i snitt två 

miljarder videovisningar om dagen
12

 och under 2010 därmed cirka 700 miljarder 

uppspelningar.
13

 YouTube är en av de mediekanaler som har utvecklats från att ha varit 

mediekanaler till att även inkludera sociala nätverksfunktioner och därigenom bli sociala 

nätverk (Boyd & Ellison 2008). YouTube har över 4 miljoner anslutna användare som delar 

med sig av webbplatsens innehåll till åtminstone ett ytterligare socialt nätverk. När en 

twitteranvändare exempelvis delar ett videoklipp genererar det ungefär sex nya 

videovisningar på YouTube.
14

 Enligt Rayfield (2011) planerar 77 procent verksamma inom 

marknadsföring att använda videomarknadsföring på YouTube och på den egna webbplatsen.  

4.2.3 Aktören Twitter 

 

Twitter grundades i juli 2006
15

 och är ett socialt nätverk som grundas på maximalt 140 tecken 

långa meddelanden, tweets, som kan läsas och följas av andra individer.
16

 Varje dag skrivs 95 

miljoner tweets och i början av 2011 hade Twitter 280 miljoner användare och en ökning med 

460 000 nya användare varje dag (Rayfield 2011). Ökningen i antal användare syns tydligt då 

Twitter i mars 2009 hade 2,2 miljoner användare och var rankade 624 på Alexa Global Page 

Ranking (Shih 2009), vilket kan jämföras med april 2011 då Twitter rankades som nummer 

9
17

. Rayfield (2011) skriver att 29 procent av Twitteranvändarna i åldern 18-24 följer sina 

favoritföretag på Twitter och att 53 procent av användarna rekommenderar företag i sina 

tweets. I februari 2011 hade Twitter cirka 91 000 registrerade svenska användare, varav 

36 000 skrev ett tweet varje månad och 11 000 skrev åtminstone ett varje dag.
18

 

                                                 
7
 http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet [2011-04-25] 

8
 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics [2011-04-25] 

9
 http://www.alexa.com/topsites [2011-04-25] 

10
 Egen insamlad data från http://www.facebook.com [2011-04-28] 

11
 http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet [2011-04-25] 

12
 http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/17/youtube-facts-and-figures-history-statistics/ [2011-04-

22] 
13

 http://www.youtube.com/t/press_statistics [2011-04-28] 
14

 ibid [2011-04-28] 
15

 http://www.businessinsider.com/how-twitter-was-founded-2011-4 [2011-04-25] 
16

 http://twitter.com/about [2011-04-25] 
17

 http://www.alexa.com/topsites [2011-04-25] 
18

 http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf [2011-04-28] 
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http://intellectawebb.se/wp-content/uploads/2011/02/Twittercensus.pdf


18 

 

4.2.4 Aktören Flickr 

 

Flickr är ett socialt nätverk som är rankat som nummer 33 på Alexa Top 500 Global Sites.
19

 

Webbplatsen låter användare lägga upp och dela bilder med varandra och även koppla 

bilderna till andra sociala medier.
20

 

4.2.5 Blogg 

 

En blogg är en ”personlig och öppen dagbok eller logg på webben, typiskt bestående av 

regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på 

dagsaktuella händelser”
21

. Det finns olika typer av bloggar med olika inriktningar, exempelvis 

mode, politik, mat, nyheter och mamma/barn. I Sverige var 6 procent av befolkningen, cirka 

500 000 personer, år 2010 bloggskrivare (Findahl 2010), även kallat bloggare. Bloggar är på 

topp fyra bland de sociala medier som används inom marknadsföring och 58 procent av alla 

organisationer säger att de på grund av sin blogg har blivit mer välkända inom sitt 

verksamhetsområde (Rayfield 2011).  

 

4.3 Statistik över åldersfördelning på olika sociala medier 

 
Nordicom (2010) berättar att 90 procent av Sveriges befolkning har tillgång till Internet via 

dator i hemmet, men däremot skiljer tillgången mellan olika åldrar och utbildningsnivåer. De 

grupper som i minst omfattning har tillgång till Internet i hemmet är pensionärerna (65-79 år) 

där 67 procent har det och lågutbildade där 68 procent har tillgång till Internet i hemmet. Det 

kan jämföras med mellan- och högutbildade där 93 respektive 95 procent har tillgång till 

Internet i hemmet och åldersgrupperna 9-14 år, 15-24 år och 25-44 år där 98 procent 

respektive 99 procent och 98 procent har tillgång till Internet. Bland olika regioner i Sverige 

skiljer sig inte Internettillgången nämnsevärt mycket, men en skillnad som finns är i 

glesbygdskommuner där 78 procent har tillgång till Internet i hemmet.  

 

Totalt använder 65 procent av befolkningen i Sverige Internet en genomsnittlig dag och även 

där skiljer sig användningen mellan åldrar och utbildning. Det är fler unga än äldre och fler 

mellan- och högutbildade än lågutbildade som använder Internet en genomsnittlig dag. 35 

procent av de lågutbildade respektive 75 procent av de högutbildade använder Internet en 

genomsnittlig dag och i användarmängd toppar 15-24-åringarna listan (85 %), följt av 25-44 

(78 %), 9-14 (65 %), 45-64 (63 %) och till sist 65-79-åringarna (34 %) (Nordicom 2010).  

 

4.3.1 Åldersfördelning sociala nätverk 

 

I statistik från 2009 deltog totalt 26 procent av Internetanvändarna i något socialt nätverk 

(Nordicom 2010). Mer ingående siffror visar att det är stor skillnad i ålder bland dem som 

deltar i sociala nätverk, och procenttal för hur stor del av Internetanvändarna som en 

genomsnittlig dag deltar i sociala nätverk 2009 visas i tabellen på nästa sida.  

 

                                                 
19

 http://www.alexa.com/siteinfo/flickr.com [2011-04-25] 
20

 http://www.flickr.com/about/ [2011-04-25] 
21

 http://www.ne.se/blogg 
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Findahl (2010) berättar att utvecklingen inom sociala nätverk har varit åldersmässig. Tidigare 

har den yngre befolkningen (upp till 45 år) varit de mest aktiva på sociala nätverk, men 

användandet av sociala nätverk har sedan spridits till att även innefatta de över 45 år.  

Användandet hos personer från 45 och uppåt har från 2009 till 2010 fördubblats, och 2010 

använde nästintill 40 procent i åldern 46-55 sociala nätverk (Findahl 2010). Findahl (2010) 

skriver även att de som är mest aktiva på sociala nätverk är personer i åldern 19-25 där 88 

procent besöker sociala nätverk ibland och 60 procent gör det dagligen. 

 

Sammantaget besökte cirka 3,5 miljoner svenskar sociala nätverk någon gång år 2010 

(Findahl 2010), och vilken ålder samt frekvensen av deras användande kan utläsas i 

diagrammet på nästa sida.  

 
 

Nedan följer en genomgång av åldersstatistik för de fem sociala nätverk som beskrivits under 

avsnitt 4.2 Aktörer. En del av de siffror som presenteras förklaras utifrån den generella 

Internetpopulationen, vilket är ett begrepp som webbinformationsföretaget Alexa använder 

vid presentation av data gällande åldersfördelning. Informationen samlas in genom deras 

toolbars, verktygsfält för webbläsare, där alla individer som använder Alexa:s toolbar bidrar 

till informationsinsamlingen genom att deras Internetanvändning analyseras. Hur den 

generella Internetpopulationen exakt ser ut presenteras inte men antas i uppsatsen vara 

liknande Internetanvändandet i Sverige. Statistik som presenteras har inte inkluderat personer 

under 18 år. 
22

 

 

4.3.2 Åldersfördelning Facebook 

 

Av dem som besöker sociala nätverk i Sverige är det i första hand Facebook som besöks 

(Findahl 2010) och därför kan statistik för sociala nätverk i Sverige i stor grad appliceras på 

                                                 
22

 http://www.alexa.com/company/technology [2011-05-10] 

http://www.alexa.com/company/technology
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Facebook. Generellt bland hela världens Facebookanvändare är att yngre är 

överrepresenterade och att äldre är underrepresenterade. 18-24-åringar är den åldersgrupp som 

i högst grad använder Facebook och åldersgruppen över 55 år är underrepresenterade sett till 

den generella Internetpopulationen.
23

 Figuren från Google Trends nedan visar antalet unika 

besökare som Facebook har haft från Sverige från december år 2008 till och med mars år 

2011. Det finns inga exakta siffror på hur många besökare Facebook har från Sverige år 2011 

men sett till diagrammet nedan bör siffrorna från år 2009 över hur många svenskar som 

använder sociala nätverk en genomsnittlig dag, 26 procent (Nordicom 2010), ökat med 

nästintill det dubbla beroende på när under året Nordicoms mätning från år 2009 

genomfördes.  

 

  
(http://trends.google.com/websites?q=Facebook.com&geo=SE&date=all&sort=0) 
 

 

Enligt webbanalytikern Nick Gonzalez använde 

58,25 procent av Sveriges befolkning Facebook i 

slutet av april år 2011 och det fanns då ungefär 

4,2 miljoner svenska användare.
24

 Gonzalez har 

även sammanställt åldersfördelningen på 

Facebook för svenska användare vilket visas i 

cirkeldiagrammet här intill.  

 

4.3.3 Åldersfördelning YouTube/videoklipp 

 

År 2009 tittade 23 procent av Internetanvändarna på videoklipp på Internet en genomsnittlig 

dag. Bland dem är det en större andel män än kvinnor som tittar på videoklipp och det är 

vanligare bland yngre än äldre. Över hälften (55 %) av 9-14-åringar tittade på videoklipp 

jämfört med 6 respektive 8 procent för 65-79-åringar och 45-64-åringar. De som lägger ut 

egna videoklipp är i åldern 15-24, men då endast 3 procent av dem (Nordicom 2010). Enligt 

YouTubes egen statistik sträcker sig ålderspannet på användarna mellan 18 och 54 år.
25

 Enligt 

webbinformationsföretaget Alexa är YouTubes användare överrepresenterat av äldre över 65 

år jämfört med den generella Internetpopulationen, men däremot underrepresenterat i åldrarna 

55 till 64 år. I andra åldrar (18-24, 25-34, 35-44, 45-54) representerar YouTubes användare 

den generella Internetpopulationen.
26

  

                                                 
23

 http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com [2011-04-28] 
24

 http://www.checkfacebook.com/ [2011-04-28]  
25

 http://www.youtube.com/t/press_statistics [2011-04-28] 
26

 http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com [2011-04-28] 

http://trends.google.com/websites?q=Facebook.com&geo=SE&date=all&sort=0
http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com
http://www.checkfacebook.com/
http://www.youtube.com/t/press_statistics
http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com


21 

 

4.3.4 Åldersfördelning Twitter 

 

På Twitter är åldersfördelningen inte representativ till den generella Internetpopulationen då 

de äldre åldersgrupperna, 55-64 och de över 65 år, är underrepresenterade. Bland övriga 

åldersgrupper är fördelningen representativ till den generella Internetpopulationen, dock med 

en viss ökad procentsats i åldersgruppen 24-35 år. Sett till varifrån Internetanvändarna surfar 

in på Twitter är den mest utmärkande informationen att det är underrepresenterat att gå in på 

Twitter via skolors nätverk.
27

  

4.3.5 Åldersfördelning Flickr/uppladdning av bilder 

 

Findahl (2010) beskriver att 49 procent av svenska Internetanvändarna någon gång har lagt 

upp bilder på Internet. Vidare beskriver Findahl (2010) att 7 procent av Internetanvändarna 

gör det här dagligen eller minst någon gång i veckan. Åldersmässigt är yngre 

överrepresenterade och äldre underrepresenterade på Flickr. Åldrarna 18-24 och 25-34 är de 

åldersgrupper som är överrepresenterade, åldersgruppen 35-44 representerar den generella 

Internetpopulationen och åldersgrupperna 45-54, 55-64 och de över 65 år är 

underrepresenterade.
28

  

4.3.6 Åldersfördelning bloggar 

 

Bloggande är vanligare bland kvinnor än män i Sverige. År 2010 bloggade totalt 11 procent 

av kvinnorna respektive 4 procent av männen, och speciellt vanligt är kvinnors bloggande i 

yngre åldrar där 27 procent i åldern 12-15 och 32 procent av kvinnor i åldern 16-25 har en 

egen blogg (Findahl 2010). Bland de äldre, både kvinnor och män, är det mindre vanligt att ha 

en egen blogg och 0 procent i åldern 65-79 skriver i en egen blogg. Bland de yngsta, 9-14-

åringarna, skriver däremot 10 procent i sin egen blogg en genomsnittlig dag (Nordicom 

2010).  

 

Andelen svenskar som läser andras bloggar är högre då i snitt 18 procent av 

Internetanvändarna i åldern 9-79 besöker någon blogg under en dag (Nordicom 2010). 

Andelen män som läser bloggar en genomsnittlig dag är 12 procent och andelen kvinnor är 23 

procent.  

 

Äldre personer i åldrarna 45-64 och 65-79 läser bloggar i mindre grad än den genomsnittliga 

siffran och andelen som läser en eller flera bloggar en genomsnittlig dag är 9 procent 

respektive 6 procent (Nordicom 2010). I yngre åldersgrupper är bloggläsande vanligare och 

2009 besökte 37 procent av 15-24-åringarna respektive 29 procent av 9-14-åringarna en eller 

flera bloggar en genomsnittlig dag (Nordicom 2010). Bland unga kvinnor är även 

bloggläsandet vanligare än för den genomsnittliga befolkningen. 93 procent av unga kvinnor i 

åldern 12-15 läser bloggar en genomsnittlig dag och andelen bland kvinnor i åldern 16-25 är 

78 procent (Findahl 2010). Bland Internetanvändarna är det totalt 4 procent som kommenterar 

på andras bloggar och ju yngre användaren är, desto vanligare är det att den kommenterar 

(Nordicom 2010).  
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4.4 Företaget Hemtex 

 
Hemtex är en hemtextilkedja som grundades år 1973 av ägarna till 17 fristående butiker

29
 och 

de har idag 153 egna butiker (maj 2011), varav 122 i Sverige och resterande i Finland och 

Estland (Hemtex 2011). Företagets affärsidé lyder ”Hemtex designar och säljer hemtextil med 

inspiration, kvalité och service till ett överraskande bra pris” och företagets vision är 

”Inspiration och förnyelse till alla hem”.
30

 Hemtex riktar sig mot kvinnor och män som vill 

etablera, förnya och försköna sina hem, men kärnmålgruppen är alla kvinnor i åldern 25-59.
31

  

Sortimentet ska vara hemtextil i god kvalitet och samtidigt funktionellt och prisvärt.
32

 

Sortimentet delas i nuläget in i fem olika kategorier, Sova, Äta, Bada, Inreda och Barn
33

 men 

kommer att utökas med en ytterligare kategori: Resa.
34

  

 

Sedan 2005 är Hemtex noterade på NASDAQ OMX Stockholm.
35

 Hemtex har haft 

ekonomiska problem från 2008/2009 och har fortfarande problem. Resultatet har varit 

negativt varje år sedan dess, och nettoomsättningen har exempelvis under januari- september 

2010 minskat med 13 procent från samma tid föregående år (Hemtex 2010) och i jämförelsen 

mellan Q1 2010 och Q1 2011 har nettoomsättningen minskat med 31 procent (Hemtex 2011).   

 

Under 2010 lanserades en ny kampanj då Hemtex valde att fokusera på att vara ”Sveriges 

mjukaste butik” efter ett tvåårigt samarbete med reklambyrån Åkestam Holst. Annonseringen 

ökade i samband med det nya konceptet och pågick under resterande del av året, från 

sensommar till jul. Medieinvesteringen ökade med 50 miljoner kronor från 2009 och uppgick 

till 124 miljoner kronor (Marjamäki, 2011), vilket dessvärre inte gav den positiva effekt på 

resultatet som önskades (Hemtex 2010). Enligt reklamanalytikern Karin Setreus (2011) har 

Hemtex tappat bort vilka de själva är under sitt försök att locka till sig en bredare kundgrupp.  

4.5 Förstudie  

 
En förstudie har genomförts för att granska hur Hemtex arbetar med sociala medier. För att se 

hur sociala medier används affärsmässigt inom hemtextilbranschen har även en studie av 

Hemtex svenska konkurrenter genomförts. Undersökningen har även legat till grund för vilka 

aktörer inom sociala medier som har presenterats tidigare i empirikapitlet. Enligt Hemtex är 

deras främsta konkurrenter Jysk, IKEA, Åhléns, postorderbranchen och Indiska där de olika 

aktörerna konkurrerar med Hemtex i olika prissegment.
36

 Först beskrivs hur Hemtex arbetar 

med olika sociala medier, för att sedan övergå till konkurrenternas arbete.  
 

Företaget har två användarprofiler på Facebook, Hemtex AB och Hemtex Retail and 

consumer merchandise. Den sistnämnda är den profil som används för att kommunicera med 
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kunder och den uppdateras relativt ofta, minst 1 gång per vecka.
 
Uppdateringarna handlar om 

nyheter, produkter och inspiration.
37

 Hemtex AB används inte och har inget innehåll.
38

 

Hemtex använder YouTube för att lägga upp videoklipp. Företaget har två kanaler där den ena 

heter Hemtex08 och skapades augusti 2008. Kanalen innehåller filmer som kallas Enkla 

förändringar och är filmer med tips på hur man enkelt kan göra om hemma.
39

 Den andra 

kanalen, HemtexAB, har funnits sedan 1 december 2009. Det är den kanalen som numera 

uppdateras och innehåller reklam- och informationsfilmer från december 2009 fram till 

november 2010.
40

 På Twitter har Hemtex ett användarkonto som numera sällan uppdateras. 

Företaget har tidigare använt Twitter för att informera om kampanjer, men används i nuläget 

endast för att svara på kunders så kallade tweets.
41

 Hemtex har en användarprofil på Flickr, 

mediekanalen för bilduppladdning, där företaget lägger upp bilder och gör det möjligt för 

konsumenter att se och använda bilderna. Användaren har funnits sedan april 2010 men har 

endast använts sedan januari 2011.
42

 Hemtex har ingen egen blogg.  

 

Åhléns har en användarprofil på Facebook som flera gånger i veckan uppdateras med 

erbjudanden och bilder. På profilen svarar företaget även på kunders frågor.
43

 På Åhléns 

hemsida finns länkat till en blogg som skrivs av företagets trendexpert. Bloggen uppdateras 

varje dag, men innehållet är till större delen författarens personliga upplevelser och 

inspiration istället för företagsinformation om Åhléns.
44

 Åhléns använder sig inte av YouTube 

för att lägga upp videoklipp och övriga sociala mediekanaler som Twitter och Flickr används 

inte.  

 
IKEA använder Facebook och har flera olika profiler för olika länder. IKEA Sverige 

uppdateras frekvent, nästintill varje dag, med information om invigningar, erbjudanden, 

välgörenhet samt nyöppningar. På profilen svarar företaget även på kunders frågor.
45

 

Företaget har även en internationell företagsprofil, IKEA Company, som uppdateras liknande 

den svenska profilen med skillnaden att informationen är på engelska och kommunicerar med 

kunder från hela världen.
46

 På YouTube har IKEA flera olika kanaler där de flesta är inriktade 

på ett specifikt land. Det finns även ett flertal andra inriktningar så som Sustainability 

(hållbarhet) och Kitchen (kök).
47

 Företaget kommunicerar även till sina svenska kunder 

genom två bloggar, en med heminspiration, pyssel och videos
48

 och den andra, så kallade 

Jobbarbloggen, där allt från information om IKEA till personliga upplevelser skrivs. Bloggen 

uppdateras av anställda på IKEA.
49

 IKEA har ingen användarprofil på Flickr eller Twitter, 

men på Flickr finns många grupper och andra användare som lägger upp bilder på bland annat 

IKEA:s mat, bilder från IKEA:s varuhus och bilder på hur de själva har inrett med IKEA:s 

möbler.
50
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Jysk har en Facebookprofil som är en officiell profil för internationella Jysk. Profilen 

uppdateras av användare och anställda som lägger upp videoklipp och bilder. Jysk har även en 

företagsprofil som endast innehåller information om företaget från källan Wikipedia.
51

 Jysk 

har sedan 2009 en YouTubekanal där de kommunicerar med sina kunder genom att lägga upp 

både gamla och nya reklamfilmer samt nyheter om företaget, dock främst från Danmark.
52

 

Jysk har ingen egen blogg och har heller ingen användarprofil på Twitter eller Flickr.  

 

Indiska använder Facebook för att förmedla inspiration, nya produkter och för att svara på 

kunders frågor och kommentarer. Profilen uppdateras på engelska flera gånger i veckan. 

Företaget har även en företagsprofil som inte uppdateras och inte har något innehåll.
53

 På 

YouTube har Indiska sedan maj 2008 en kanal där filmer från år 2009 fram till mars 2010 

finns att tillgå.
54

 Företaget har genom sin egen hemsida en blogg som uppdateras ungefär två 

gånger i veckan där kampanjer, tävlingar, inspiration och produkter presenteras.
55

 Företaget 

använder sig inte av Flickr och har inte heller något användarkonto på Twitter.  

4.6 Empirisk data insamlad genom intervjuer 

 
Här presenteras de resultat som vi fick fram genom de två intervjuerna med Martin 

Johansson, ansvarig för digitala medier på Hemtex samt genom intervjun med Hans 

Tjernström, expert på sociala medier på Svensk Handel. Intervjuerna har som tidigare nämnts 

varit öppna intervjuer där diskussion och frågor blandades för att få fram en generell bild av 

hur arbetet med digitala och sociala medier ser ut och vem som nås genom dem. Resultaten 

från intervjuerna kommer i det här avsnittet presenteras där fokus på frågorna gällde vilka 

sociala medier Hemtex använder sig av och vilka strategier det finns bakom dem, hur 

utvecklingen av de sociala medierna har sett ut, framtidsidéer för de sociala medierna samt 

vilka mottagare som företag når genom sociala medier. Då Martin Johansson arbetar på 

Hemtex grundas hans svar både på hans personliga åsikter samt företagets åsikter, vilket i 

datainsamlingen inte skiljs åt.  

 

Vid tolkning av både kvalitativ och kvantitativ data är helhetsförståelsen avgörande för att 

kunna utforska de viktigaste delarna. För att kunna välja de viktigaste bitarna krävs nämligen 

att vi har helhetsförståelse (Andersen 1998, s 197). Dock kan det uppstå problem när de 

viktigaste bitarna väljs ut. Starrin (1984, se Andersen 1998, s 198) beskriver att vi genom att 

välja textavsnitt och klippa ut endast bitar av intervjuer kan missa komplexiteten och 

variationen som finns för sociala fenomen. Svensson och Starrin (1996, s 69) beskriver att 

intervjuns delar ska analyseras i ljuset av helheten och att det därigenom är enklare att beakta 

komplexiteten i större utsträckning. Vi kommer nu att presentera de intervjuresultat vi har fått 

fram i den omfattning som vi anser är nödvändiga för att inte förlora helhetsbilden.  

 

Johansson förklarar vilka digitala medier som är viktiga för Hemtex och berättar att deras 

hemsida och Facebook är de kanaler som de jobbar mest med, men att det finns flera andra 

kanaler som företaget tittar på. Bland annat har de använt sig av YouTube som teknisk 

plattform för att lägga upp reklamfilmer och företaget länkar dit istället för att visa filmer 

direkt från sin egen hemsida. Tjernström säger att Facebook idag har en särställning bland 

sociala medier och att det är intressant att fundera på om de kommer att fortsätta att öka sin 
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dominans. Vidare förklarar han att Facebook har utvecklats mycket den senaste tiden och han 

tror att vi kommer att få se fler smarta lösningar som ökar företagens möjlighet att göra 

affärer där. Johansson berättar att en annan social mediekanal som Hemtex använder är Flickr, 

där företaget lägger upp bilder för att distribuera dem till bloggare på ett enkelt sätt. Efter att 

bilderna har legat uppe på Flickr ett par dagar för att bloggare ska få tag i dem, läggs bilderna 

även upp på företagets egen Facebooksida.  

 

Enligt Johansson är Hemtex egen hemsida den absolut viktigaste digitala mediekanalen, men 

av de sociala mediekanalerna är Facebook viktigast. Anledningen till att Facebook är viktig 

säger Johansson är att man idag pratar mycket om att vara på de platser där kunden vill vara 

och inte förutsätta att kunden ska gå till företagets egen hemsida. Av den anledningen har 

Hemtex även lagt ut filmer på YouTube, vilket Johansson formulerar: 

 

Därför finns vi på Facebook, därför finns vi på YouTube, just för att vara 

tillgängliga på de ställen kunderna är. 

 

Även Tjernström anser att det är viktigt att möta kunderna där de finns.  

 

När snart fyra miljoner av Sveriges befolkning finns på ett socialt medium 

blir det såklart intressant för företagen att också finnas där, det handlar om 

att möta kunderna där de finns. 

 

De mottagare som Hemtex tänker sig när de använder digitala medier är enligt Johansson ett 

brett spann. Genom Hemtex egen Facebooksida kan de se vilka som har ”gillat” dem, vilket 

är personer i olika åldrar. Hur köns- och åldersfördelningen över Hemtex Facebookfans ser ut 

går att utläsa i diagrammet nedan. Endast 9 procent av Hemtex fans på Facebook är män och 

merparten av kvinnorna är i åldrarna 25-34 (33 %) och 35-44 (25 %). Procenttalet för den 

yngsta och den äldsta åldersgruppen är likvärdigt, 2,6 procent av Hemtex fans är 13-17 år och 

3,3 procent är över 55 år. 

 
Johansson tror att de som använder sig av de digitala medierna är lite yngre än de som handlar 

på Hemtex. Johansson jämför det med hur skillnaden ser ut mellan de som handlar i butik och 

de som handlar på webben, där ålderskurvan är något yngre, ”men inte jätteung”. De som inte 

handlar på webbshoppen över huvud taget är de som har gått i pension. På webben handlar 

personer från 20-25 år och uppåt, men i butik är den vanligaste kunden 50-55 år och däröver. 

Hur skillnaden ser ut vad gäller vem som nås genom de traditionella och de nya medierna tror 

Johansson är en något yngre målgrupp, men att det är att förenkla att bara säga att de är yngre. 

Tjernström säger att allt eftersom befolkningen blir med digitaliserad kommer de äldre 

naturligtvis med på tåget också. Tjernström beskriver Facebook som exempel när ämnet ålder 

tas upp och påpekar att åldersgruppen ”medelålders” ökar starkt. Johansson anser att det finns 
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många andra sätt än ålder att särskilja idag, och att digitala medier börjar bli ett verktyg för 

alla. Förut fanns det bara yngre användare på digitala medier, men så ser det inte riktigt ut 

längre, säger han. När Tjernström resonerar kring framtiden och vilka åldrar som kommer att 

använda sig av sociala medier då tycker han att det är svårt att svara på. Han frågar sig om 

ungdomarna som idag använder sig av till exempel Facebook kommer att vilja stanna kvar när 

deras föräldrar ”plötsligt börjar dyka upp på deras wall”, alltså på deras profilsida.  

 

De olika medierna som Hemtex använder sig av riktas inte till någon speciell åldersgrupp, 

utan den segmentering som görs sker i kundklubben, och där fokuseras mer på kundens 

beteende och vad kunden köpt än hur gammal kunden är eller var kunden bor. På Facebook 

riktar företaget sig hela tiden mot alla eftersom det finns för få följare för att göra en 

uppdelning. Johansson ser det inte som att Hemtex riktar traditionella medier till en viss 

målgrupp och digitala medier till en annan, och sammanfattar det med att Hemtex inte gör 

någon större skillnad i vad som sänds mellan olika medier.  

 

Hemtex har den senaste tiden inte använt sig av TV-reklam utan istället satsat på direktreklam 

i form av nya broschyrer och dagspressannonsering. Johansson ser det som ett generellt 

fenomen att det inte krävs lika stora resurser för att distribuera reklamfilm eftersom företag 

istället kan distribuera reklamfilm via nätet, på YouTube, och ändå få en ganska bra 

spridning. Johansson ser att det är vanligt förekommande att reklam flyttas från traditionella 

medier till nya mediekanaler, men att det för Hemtex del ännu inte har varit någon större 

skillnad. Dock har Hemtex minskat sin användning av traditionella medier de senaste åren, 

och det är en stor skillnad nu jämfört med tidigare enligt Johansson. Av Hemtex 

marknadsbudget går idag 7 procent till utveckling av digitala kanaler, dock går merparten till 

systemutveckling av företagets hemsida. Satsningen på webb samt digitala och sociala medier 

är en uttalad satsning från ägarna, som säger att det är ett viktigt område, och satsningen har 

varit mycket större det senaste året jämfört med tidigare. E-handel och digitala medier är ett 

av Hemtex prioriterade områden. Däremot är Hemtex strategi inte att vara först ut inom 

sociala och digitala medier. De vill vara med på tåget och hänga med i utvecklingen, men 

behöver inte vara så kallade early adopters, alltså vara först ut med vad som är nytt. Däremot 

ser de nya medier som en chans att få uppmärksamhet och tycker att det kan vara kul att vara 

tidigt ute.  

 

Enligt Tjernström har det varit en ”hype” kring sociala medier där många företag och 

organisationer snabbt kastat sig in i leken utan att tänka på vad de egentligen vill göra.  

 

De sociala medierna har inget egenvärde i sig självt utan är bara en kanal 

som behöver fyllas med något värde och det tror jag att fler börjar inse när 

en del satsningar självdör för att gensvaret blir fattigt. 

 

Tjernström påpekar även att det är en annan typ av marknadsföringslogik i de sociala 

medierna och att den bygger på mänsklighet och relationer. De traditionella medierna är 

fortsatt viktiga, de sociala medierna adderar en ny möjlighet. 

 

4.6.1 Bloggar 

 

Johansson berättar att det finns ett flertal bloggar som Hemtex försöker förbättra samarbetet 

med och att det är ett påbörjat samarbete där företaget försöker skapa ett nätverk av bloggare 

för att i framtiden kunna samarbeta med dem. Tidigare har en blogg funnits integrerad i 

Hemtex egna hemsida, men den lades ner eftersom den inte hölls uppdaterad och inte gav 
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någon större effekt. Vidare berättar Johansson om ett pilottest av reklam genom bloggar som 

har genomförts. Då Hemtex lanserade sitt babysortiment letade de upp bloggar som kunde 

vara intressanta för den kollektionen, och för att se vilka bloggar som kunde vara intressanta 

frågades butikspersonal genom intranätet vilka bloggar de trodde kunde vara intressanta och 

om de hade några bloggtips. Även anställda på huvudkontoret tillfrågades. De bloggar som 

valdes ut var mamma-bloggar som hade mellan 1000 och 10 000 läsare per vecka och de fick 

ett antal av Hemtex babyprodukter tilldelade för utlottning till bloggens läsare. Samarbetet 

med bloggarna såg Hemtex som lyckat och de har planer på att utveckla samarbetet med de 

bloggare som redan har varit med samt med andra bloggar till framtida kollektioner. 

Johansson ger exempel på en framtida resekollektion där resebloggar kan vara mer intressanta 

än en generell hemtextilblogg för de produkterna. Dock kan många av produkterna även passa 

på en heminredningsblogg, men Johansson tror att Hemtex kan få ut mer av att rikta sig till en 

nischad blogg.  

4.6.2 Facebook 

 

Hemtex egen Facebooksida uppdateras endast av Johansson, och det är han tillsammans med 

två andra som också arbetar med digitala medier som väljer vad som ska skrivas på sidan. 

Facebooksidan uppdateras 1-3 gånger i veckan, och det som läggs ut är både kampanjer, 

nyheter och inspirationsbilder. Anledningen till att uppdatering inte sker mer frekvent är för 

att Hemtex ser Facebook som ett personligt media som i första hand används för att ha 

kontakt med vänner, och företaget vill då vara försiktiga och endast uppdatera när de har 

något intressant att säga. Det är många företag som slåss om uppmärksamheten på Facebook 

och vill att konsumenterna ska följa dem. Johansson tror att konsumenten snart blir mättad 

och frågar sig hur många företag konsumenterna egentligen är villiga att följa och han tror att 

det finns ett tak på hur många företag kunden kan följa innan företagen tar mer plats på 

kundernas Facebooksidor än vad vännerna gör.  

 

Anledningen till att Hemtex befinner sig på Facebook är som tidigare nämnts för att kunden 

finns där. Företaget diskuterade till en början om det var bättre att satsa på sin egen webbplats 

men kom då fram till att om kunderna ändå är på Facebook, är det bättre att de är på Hemtex 

sida än något annat företags sida. Dessutom är Facebook ett kostnadseffektivt medium, det 

enda som krävs är att företaget lägger tid på att uppdatera sidan med relevant och intressant 

information. Facebooksidan används även för att locka till Hemtex webbsida, och webbsidan 

lockar vid vissa tillfällen till Facebook. Det är en strategi från företaget att länka fram och 

tillbaka, och om företaget hade använts sig av fler digitala medier hade de korslänkat i ännu 

högre grad berättar Johansson. Facebooksidan ses av Hemtex och Johansson som en 

mediekanal där de kan testa nya idéer. 

 

Det är lite experimentverkstad. Vi tar det på allvar, men ändå tycker vi att 

det är en plats där man kan testa och det inte är så farligt att göra fel. Vi kan 

se hur folk reagerar och vad som händer överlag. 

4.6.3 Twitter 

 

Hemtex har en användare på Twitter, men den har inte uppdaterats på lång tid och har enligt 

Johansson nästintill övergetts. Kanalen användes aldrig aktivt utan mest för att kunderna 

skulle kunna hitta företaget där. Hemtex har konstaterat att Twitter inte är en kanal för 

konsumentmarknadsföring i Sverige utan, som Johansson uttrycker det, ”endast för kändisar 

och nördar”. Johansson tror inte att det är en stor del av Hemtex kunder som använder 
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Twitter och han tror att åldersgruppen som använder Twitter är något yngre än de som 

handlar på Hemtex, och att den maximala åldern på Twitteranvändare är runt 40-50 år eller 

till och med något yngre.  

4.6.4 Framtiden 

 

När Johansson spår vad som kommer att hända i framtiden tror han mycket på mobil 

kommunikation och att det mobila användandet blir allt större. Därför ser han det som viktigt 

att göra en hemsida som är anpassad för att få en bra upplösning på mobiltelefonen och 

därigenom skapa en bättre upplevelse för kunden. Idag når ungefär 4 procent av besökarna 

Hemtex webbplats genom en mobil enhet och det är i Johanssons mening ”ett beteende som 

bara exploderar”.  

 

Johansson spekulerar i vad nästa stora företeelse på Internet ska bli efter Facebook, om det 

kommer något nytt eller om Facebook kommer att leva vidare under en väldigt lång tid. Det 

som enligt Johansson gör det så intressant att arbeta inom området digitala medier är att 

utvecklingen går så snabbt. När ämnet framtiden tas upp är Tjernström osäker.  

 

Det enda vi vet helt säkert om utvecklingen på nätet är att ingen riktigt vet 

helt säkert. 

 

Det är en utmaning att hålla sig uppdaterad tycker Johansson. Han säger att Twitter och olika 

bloggar är bra medier för att hänga med i utvecklingen och att det går att få en bra överblick 

över vad som händer genom att följa dem. 

4.7 Empiri om Hemtex insamlad från sekundära källor 

 
I det här avsnittet kommer resultat från två undersökningar om Hemtex presenteras. 

Undersökningarna är utförda av två konsultföretag och sammanställda under slutet av år 

2010. Hemtex har delgivit oss informationen och materialet har sammanställts nedan.  

4.7.1 Undersökning 1 - Inspiration 

 
Undersökning 1:s syfte har varit att se hur kunderna ska lockas till Hemtex butiker. Bland 

annat har kataloger, sortiment, butikens utformning och dagspressannonser analyserats. 

Informationen som vi ansåg var mest intressant var den om annonser och erbjudanden, vilken 

har sammanställts nedan. 

 

Undersökningen visar att det finns ett varierande intresse för Internet som inspirationskälla. I 

Stockholm, som representerar storstäder, är kunderna ute på Internet för att hitta inspiration. 

De webbplatser som användes som inspirationskälla var till exempel Hemnet, olika bloggar 

och olika företags hemsidor. I Jönköping, som representerar mindre städer, används inte 

Internet som inspiration på samma sätt som i Stockholm utan där är magasin det som 

inspirerar.  

 

Butiken är en inspirationskälla och den måste vara attraktiv, annars handlar inte kunden. 

Erbjudanden och tips driver kunden till butiken, även om det är ett planerat besök. Vid ett 

spontant besök kan ett frö ha såtts via andra kanaler, men intresset och inspirationen dyker 

inte upp förrän i butiken. Även om dagspress kan locka in kunder till butiken är det butikens 

utformning som avgör om ett köp genomförs eller inte.  
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4.7.2 Undersökning 2 - Spontan reklamerinran 

 
Undersökning 2:s syfte har varit att se hur kunderna har påverkats av den 

marknadskommunikation som företaget har sänt ut under 2010. Undersökningen mäter bland 

annat reklamerinran för olika mediekanaler, både för män och kvinnor i olika åldrar, varje 

vecka under hela året. I mätningarna har inte digitala och sociala medier varit en del utan 

endast de traditionella medierna har mätts. Reklamerinran innebär enligt Resumés 

reklamordlista ”ett mått på i vilken mån en viss grupp respondenter kommer ihåg reklam”.
56

  

 
En mätning av Hemtex reklaminvesteringar i september 2010 visar de medieinvesteringar 

som Hemtex har gjort under 2010, fram till september. Mätningen visar att 37 procent av 

investeringen har lagts på landsortspress, 34 procent på TV-reklam, 17 procent på 

storstadsmorgontidningar, 5 procent på populärpress, 3 procent på kvällstidningar i storstad, 2 

procent på oadresserad direktreklam, 1 procent på utomhusreklam och 1 procent på radio. 

 

I mätningen av spontan reklamerinran under 2010 för Hemtex hos män i åldern 15-75 visas 

tydligt att olika traditionella mediekanaler når olika åldersgrupper. Under årets början syntes 

en tydlig effekt av den investering som hade gjort i december året innan, vilken var i form av 

TV-reklam och landsortspress. Reklamerinran visade sig vara stor i hela åldersgruppen 43-75, 

med störst effekt i åldern 63-75. Bland de yngre hade reklamen mycket låg reklamerinran, 

bland män under 27 år var procenttalet växlande mellan 0 och 20 procent. I slutet av april och 

början av maj 2010 investerade Hemtex i TV-reklam, landsortspress och i mindre grad radio. 

Den investeringen hade väldigt liten effekt på reklamerinran, bland åldersgruppen 15-55 

visade den nästan ingen effekt, mellan 0 och 25 procent ihågkommande. Bland de över 55 år 

var procenttalet högre, mellan 25 och 50 procent spontan reklamerinran. Nylanseringen och 

den stora medieinvesteringen som Hemtex gjorde i augusti-september visade stor effekt på 

reklamerinran i många olika åldrar. Landsortspress, populärpress och TV-reklam var det som 

investerades i, och de åldrar som reklamerinran var störst hos var i åldergrupperna 26-36 och 

59-75. Även i andra åldersgrupper har investeringen haft effekt, den enda gruppen som var 

relativt opåverkad var åldern 15-19.  

 

I mätningen av spontan reklamerinran under 2010 för Hemtex hos kvinnor i åldern 15-75 

visas hur medieinvesteringen har påverkat de kvinnliga konsumenterna. Jämfört med 

mätningen för män är resultatet mer svåranalyserat och inte lika tydligt. Överlag är effekten 

av medieinvesteringen högre för kvinnor än för män, både i yngre och äldre åldersgrupper. 

Bland kvinnor i åldern 55-75 är reklamerinran generellt bra och relativt konstant på 40-70 

procent. Procenttalet är högre ju äldre kvinnorna är, och oföränderlig även under perioder där 

medieinvesteringen inte är lika hög. Det som kan utläsas är att dagspressannonseringen ger 

effekt hos de äldre åldersgrupperna, men inte i de yngre. Reklaminvesteringen i slutet av 

april- början av maj gav större effekt hos kvinnorna än hos männen, och speciellt i åldern 29-

41 där den spontana reklamerinran var 35-60 procent. Nylanseringen i augusti- september gav 

stor effekt i alla åldersgrupper, från 15-75, men är störst från 23-69 år, och visade även att 

TV-reklam är den investering som gett störst effekt i alla åldersgrupper. 

 

Undersökning 2 har även granskat attityder och tankar om Hemtex. Undersökningen visar att 

attityderna till Hemtex är starka i de äldre segmenten men svaga hos de yngre, speciellt i 

åldern 15-29. De faktorer som har analyserats för att få fram attityder är bland annat 

inspiration, personal, prisvärt, kvalitet, modernt, roligt, varm, rykte, innovativ, intryck på 
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andra, trivsamt, bäst och tycker om. Störst skillnad mellan de yngre och äldre åldrarna är 

inspiration, personal, prisvärt, kvalitet, modernt, roligt, intryck på andra och tycker om, där de 

äldre i högre grad ger Hemtex ett högre betyg än vad de yngre åldrarna gör.  

 



31 

 

5 Analys och tolkning av empiri 

I det här avsnittet tolkas och analyseras den data som har samlats in i uppsatsens teoriavsnitt 

och empiriavsnitt. Uppsatsens huvudteori gäller segmentering vilket till en början presenteras 

aktivt i analysen för att senare ta en mer passiv roll men ändå finnas kvar som baktanke 

under resterande analys. Då uppsatsen har ett förstående och diagnostiserande syfte kommer 

de resultat som framkommit diskuteras för att klargöra hur fenomenet ser ut och hur det 

påverkar organisationer samt klargöra vilka potentialer som finns i framtiden. De empiriska 

resultat från intervjuer som analyseras i avsnittet är tre skilda intervjuer genomförda med 

Martin Johansson (två intervjuer) och Hans Tjernström (en intervju).  

5.1 Segmenteringsvariabler 

 
Vid segmentering ska en heterogen marknad delas in i homogena grupper som har liknande 

preferenser (Smith 1956). Var gränser går mellan vad som räknas som ett segment och vad 

som inte gör det är svår att avgöra. Det som kan begränsa segmenteringsmöjligheterna för en 

organisation är bland annat att mängden data är otillräcklig (Stroud 2005, s 104). I uppsatsen 

har syftet varit att se om det sker en automatisk segmentering mot en ung målgrupp när 

organisationer väljer nya mediekanaler som kommunikationskanal. Då det är ålder som är den 

bestämmande faktorn är segmenteringsvariabeln som vi analyserar en demografisk variabel. 

Parment och Söderlund (2010, s 74) säger att ålder länge har varit en viktig 

segmenteringsvariabel och att med en viss ålder finns en föreställning om att den följer ett 

visst beteende. Under intervjun med Johansson påpekade han att det finns många andra sätt 

att särskilja än genom ålder. Heo och Cho (2009) segmenterar genom medieanvändning, både 

av traditionella medier och nya medier. I undersökningen delar de in medieanvändarna i tre 

grupper med tydliga likheter inom gruppen och tydliga skillnader till de två övriga grupperna. 

De har gjort en beteendemässig segmentering vilket är en möjlighet även för användning av 

sociala mediekanaler. Heo och Cho (2009) har i sin studie även funnit metoder inom reklam 

som är anpassade för att bäst nå de tre olika segmenten. Det visar på att det utöver 

mediebeteende går att finna andra gemensamma egenskaper inom segmenten. I vår 

undersökning har resultat framkommit som visar på att det finns skilda beteenden för olika 

geografiska områden. Undersökningen har visat att Hemtex kunder har olika beteende 

beroende på om de bor i en mindre stad eller i en storstad. Det som skilde var hur individerna 

fann inspiration och om de gjorde det genom Internet eller inte, vilket de från storstaden 

gjorde men inte de från den mindre staden. En ytterligare faktor som har visats i vår 

undersökning är att det är stor skillnad vad gäller Internetanvändning mellan hög- och 

lågutbildade. Den skillnad som funnits är att av de lågutbildade är det 35 procent som 

använder Internet en genomsnittlig dag och respektive procentandel för högutbildade är 75 

procent (Nordicom 2010). Den stora skillnaden kan tyda på att det är enklare att nå 

högutbildade genom digitala medier. 

 

De segmenteringsvariabler som finns idag grundas på många olika faktorer, allt från ålder till 

beteende och livsstil. Hur segmenteringen kommer att ske i framtiden går det bara att 

spekulera kring, men hur teknologins utveckling har skett de senaste åren tyder på att den kan 

få en allt större plats i individers liv och därmed vara viktig att inkludera vid segmentering.  
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5.2 Sociala och traditionella medier 

 
Det sker en förändring inom sociala och digitala medier och kanalerna används i högre grad 

av alla, inte bara av yngre personer. Johansson formulerar det som att digitala medier blir ett 

verktyg för alla och att det inte riktigt stämmer att endast unga använder sociala medier. Även 

Tjernström betonar att det sker en förändring och att gruppen medelålders tar större plats på 

de sociala mediekanalerna. Hemtex har inte som mål att vara först ut på de nya 

mediekanalerna, men samtidigt använder de sig i nuläget av flera av kanalerna. Ett företag 

som inte har som mål att vara först ut men ändå befinner sig där kan tyda på att sociala medier 

blir accepterade som en del i organisationers marknadsföringsstrategi och inom en snar 

framtid kommer att användas i större omfattning. Tjernström beskriver att det har varit en 

hype att använda sociala medier bland företag men att det i många fall saknas en strategi för 

vad de egentligen vill få ut av kanalen. Tjernström påpekar att det är viktigt att de sociala 

mediekanalerna fylls med ett värde för att inte självdö. En aspekt som är viktig att reflektera 

över för företagen är vem kunden är och om den vill vara del i en interaktiv kommunikation 

med företaget och andra kunder för att därefter bestämma om sociala medier bör användas 

eller inte. En satsning på sociala medier är bortkastade resurser om kunden inte använder sig 

av kanalen.  

 

Hemtex har under de två senaste åren minskat sin användning av traditionella medier och 

Johansson tror att det är ett generellt fenomen att flytta reklamdistributionen från traditionella 

medier till nya mediekanaler. Hemtex ledning har en uttalad satsning på digitala medier, 

vilket bland annat resulterat i att de uppdaterar sin Facebookprofil mer frekvent. Den 

storsatsning som företaget hade vid nylanseringen under 2010 med satsning på både TV, 

populärpress och landsortspress gav inte den effekt på resultatet som önskades, men gav stor 

reklamerinran. Det ger alltså stor uppmärksamhet att använda traditionella medier. Tjernström 

beskriver att de traditionella medierna är fortsatt viktiga, men att de nya mediekanalerna 

adderar en ny möjlighet att kommunicera med konsumenterna. Shannon-Weavers 

kommunikationsmodell är därför fortsatt viktig och användbar, men det krävs även andra 

modeller för att beskriva ett företags kommunikation i helhet. Vidareutvecklingar av 

Shannon-Weavers modell, så som Thackeray och Neigers multidirectional communication 

model och Solomons interactive communication model, kan bättre förklara den ständigt 

skiftande omgivningen kring sociala medier där mottagaren är delaktig och tar större plats.  

 

Hanna et al. (2011) beskriver att sociala medier har börjat revolutionera marknadsföring, 

annonsering och promotion. Vidare beskrivs att många företag ser sociala medier som en 

obligatorisk del i marknadsföringsstrategin, men att det inte räcker att se sociala medier som 

en separat del av marknadsföringen, utan företagen måste se traditionella och sociala medier 

som ett ekosystem som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål (Hanna et al. 2011). En 

viktig aspekt att reflektera över är att det är få över 65 år som använder Internet en 

genomsnittlig dag och att det då kan vara nödvändigt att även i fortsättningen använda 

traditionella mediekanaler för att nå just den målgruppen. Som tidigare har nämnts ökar dock 

äldres användning av sociala nätverk, vilket kan visa på en förändring.  

5.3 Sociala nätverk 

 
Det finns olika möjligheter för företag och organisationer att nå konsumenter genom sociala 

medier. Det sätt som tidigare i uppsatsen har varit fokus, alltså att skapa en användarprofil på 
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mediekanalen och därigenom skapa en relation med kunden, är inte den enda tänkbara 

metoden. En möjlig metod är annonsering i så kallade banners, webbannonser, och 

applikationer på de sociala nätverken. Bland annat på Facebook finns möjlighet att rikta 

annonseringen till specifika åldrar, områden och intressen.
57

 Skillnaden i de olika metoderna 

att använda sociala nätverk är hur de uppfattas av kunden. Johansson beskriver att Hemtex är 

rädda för att ta upp för stor plats på konsumenternas sociala nätverk. När företag 

kommunicerar genom en egen användarprofil blandas deras kommunicerade budskap med 

konsumentens vänner och deras statusuppdateringar och meddelanden på användarens 

förstasida på det sociala nätverket. En risk är att det kan uppfattas som störande, vilket är 

anledningen till att Johansson frågar sig hur många företag en konsument kan tänka sig att 

följa på de olika sociala nätverken. Annonsering på nätverken kan vara en annan möjlighet då 

kommunikationen inte uppfattas som interaktiv utan istället som en envägskommunikation 

och mottagaren då personligen kan välja att klicka på bannern eller inte. Det finns alltså olika 

kommunikationsmöjligheter genom sociala medier och den måste inte följa the interactive 

communication model och the multidirectional communication model bara på grund av att den 

finns på en mediekanal där dessa modeller är applicerbara. Annonsering på en social 

mediekanal kan kopplas till Shannon-Weavermodellen och fungerar som traditionella 

mediekanaler.  

 

Tjernström resonerar kring de affärsmöjligheter som Facebook möjliggör. Han tror att den 

utveckling som har synts inom affärsmöjligheter kommer att fortsätta och att det snart 

kommer att finnas fler smarta lösningar som ökar företagens möjlighet att göra affärer på 

nätverket. Hur kunden kommer att uppfatta dessa affärslösningar har informanterna inte 

resonerat kring, men en risk är att användarna på Facebook försvinner om Facebook blir för 

affärsinriktat. Johansson funderar inte kring om konsumenterna försvinner från Facebook, 

men han tror att konsumenten kan bli mättad och ifrågasätter hur många företag som 

konsumenterna är villiga att följa på Facebook. 

5.4 Aktörer 

 
I det här avsnittet analyseras olika aktörer inom sociala medier. De olika aktörerna har 

tidigare presenterats i avsnitt 4. Resultat från den empiriska undersökningen.  

5.4.1 Aktören Facebook 

 

Facebook är en social mediekanal med många olika funktioner och 

kommunikationsmöjligheter. Kanalen kombinerar traditionella medier med nya medier 

genom att den erbjuder både annonsering och en personlig kontakt genom att kunderna kan 

följa och ”gilla” de budskap och aktiviteter som företaget för fram. Dock är det konsumenten 

som väljer om Facebook är en interaktiv kanal eller inte genom att aktivt ta kontakt med 

företaget, vilket är kravet för att företaget ska nå ut till konsumenten. Om konsumenten väljer 

att följa företaget på Facebook ger en möjlighet till att kommunikation sker i ett tvåvägsflöde 

där både sändare och mottagare är med och påverkar meddelandet och varandra, vilket kan 

kopplas till Thackeray och Neigers multidirectional communication model. Modellen 

kombinerar den traditionella kommunikationsmodellen med en aktiv mottagare som både 

delar med sig och söker information. Det är inte endast företaget som mottagaren delar 

information med utan även med andra mottagare genom att de länkar och sprider budskap 

mellan varandra. 
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I statistiken som presenteras i avsnitt 4.4.1 Facebook syns tydligt att det är fler yngre än äldre 

åldersgrupper som använder Facebook. Statistiken visar att det är åldergruppen 15-24 som i 

högsta grad deltar i sociala nätverk en genomsnittlig dag år 2009 (Nordicom 2010). Statistik 

från 2010 visar att de som i högsta grad besökte sociala nätverk dagligen är i åldersgruppen 

19-25 (Findahl 2010). Siffrorna är likvärdiga och även den användningsfrekvens som visas i 

de båda mätningarna stämmer överrens och visar att cirka 60 procent av åldersgrupperna 

besöker sociala nätverk dagligen. Findahl (2010) beskriver den skillnad som har skett mellan 

2009 och 2010, vilket är att personer över 45 år är de som ökar mest på sociala nätverk. 

Närvaron för personer över 45 år har till och med fördubblats till att i senaste mätningen 2010 

visa att 40 procent i åldersgruppen 46-55 någon gång använder sociala nätverk. Även 

Tjernström påpekar utvecklingen och säger att åldersgruppen ”medelålders” ökar starkt och 

att det beror på att befolkningen blir allt mer digitaliserad och att även de äldre vill följa med i 

utvecklingen. Enligt Gonzalez mätningar är över 30 procent av de svenska 

Facebookanvändarna äldre än 35 år gamla
58

, vilket stämmer överrens med statistik och 

uttalanden från Findahl (2010), Nordicom (2010) och Tjernström. 

 

Tjernström befarar att vissa ungdomar kommer lämna Facebook när deras föräldrar börjar 

använda kanalen. Ett resonemang som kan tas upp är om yngre ungdomar vill bli medlemmar 

på sociala nätverk som deras föräldrar redan är medlemmar på eller om de inte anser att det är 

tillräckligt modernt och därmed föredrar andra sociala nätverk före Facebook. Längre fram i 

utvecklingen kan Facebook därmed riskera att bli ett socialt nätverk utan yngre användare. 

Tjernström funderar i dessa banor och undrar om Facebook kommer att fortsätta att öka sin 

dominans och ha den särställning som de i nuläget har.  

 

Den statistik som Hemtex har delgett över vem som följer dem på Facebook visar att de två 

största grupperna är kvinnor i åldrarna 25- 34 och 35-44. Jämfört med generell statistik över 

Facebookanvändare i Sverige skiljer sig de här siffrorna då åldersgruppen 18-24, vilket är den 

största användargruppen generellt, inte representeras på Hemtex Facebooksida. Johansson 

berättar att skillnaden mellan kunder som handlar i butik och på webbshoppen skiljer sig, och 

att statistiken från webbshoppen i högre grad stämmer överrens med hur Hemtex 

Facebookfans ser ut.  

5.4.2 Aktören YouTube 

 

Statistiken från 2010 visar att mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning tittar på videoklipp 

på Internet en genomsnittlig dag (Findahl 2010). Det är tydligt att det är fler yngre än äldre 

som tittar på videoklipp, men enligt undersökningar från Alexa är äldre över 65 år 

överrepresenterade på YouTube. Dock är statistiken från Alexa inte specifik för Sverige, utan 

gäller besökare från hela världen, och om siffrorna representerar Sverige är osäkert.  Om de 

olika källorna jämförs syns inte överrepresentationen i siffrorna från Findahl (2010), vilket 

tyder på att Alexa:s statistik inte är tillämpbar i Sverige.  

 

Fler män än kvinnor tittar på videoklipp över Internet, 29 procent jämfört med 18 procent 

(Nordicom 2010). Det kan tyda på att det är enklare att nå män än kvinnor genom exempelvis 

YouTube. YouTube når i viss mån alla åldersgrupper, men i olika hög grad. Åldersmässigt är 

det fler yngre än äldre som tittar och majoriteten i åldrarna 9-14 och 15-24 tittar på videoklipp 
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varje dag, men i åldersgrupperna 25-44 är det också relativt vanligt då 19 procent tittar på 

videoklipp varje dag (Nordicom 2010).  

 

Johansson berättar att det är viktigt att finnas på de platser som konsumenterna finns och att 

företag kan få en bra spridning genom att distribuera reklamfilm genom Internet. Han anser 

att företag inte kan förutsätta att kunderna går in på företagets egen hemsida och att Hemtex 

av den anledningen sprider sina reklamfilmer genom YouTube. På det sättet har till exempel 

IKEA haft över en miljon visningar på YouTube av vissa reklamfilmer
59

 
60

, och över tre 

miljoner visningar
61

 på en specifik film. Om organisationer sprider reklamfilmer och andra 

filmer med bland annat inspiration och tips, kan konsumenterna sprida filmerna vidare och 

länka till dem genom andra sociala medier. Solomons interactive communication model samt 

Thackeray och Neigers multidirectional model är båda applicerbara för YouTube eftersom det 

är användarna som tillsammans skapar kanalen och delar videoklipp med varandra. 

Mottagaren kan även dela med sig av videoklipp till sändarna och att dra en gräns mellan vem 

som är sändare och mottagare är svår.  

 
En möjlighet som finns är att utforma varierande promotionmaterial till olika åldrar och sända 

materialet genom olika mediekanaler. Fler unga tittar på videoklipp på Internet och 

Undersökning 2, i avsnitt 4.8.2 Undersökning 2 – Spontan reklamerinran, visar att Hemtex 

annonsering i dagspress och TV under april och maj 2010 gav större reklamerinran i högre 

åldersgrupper. Ett möjligt tillvägagångssätt är att utforma specifika reklamfilmer till de olika 

åldersgrupperna och sända dem genom olika kanaler, där TV och dagspress används för äldre 

målgrupper och YouTube används för yngre. Däremot kan en diskussion om hur det uppfattas 

hos konsumenten föras. Det finns en risk att de budskap som sänds ut inte stämmer överrens 

och får olika innebörd för de olika åldersgrupperna och att varumärket därigenom skadas. 

Enligt reklamanalytikern Karin Setreus (2011) har Hemtex tappat bort vem de själva är, att de 

inte känns trovärdiga och att varumärket därigenom skapar en osäkerhet mot kund. Risken 

med den här metoden skulle i Hemtex fall kunna skada mer än vad den kan hjälpa företaget, 

vilket även Johansson reflekterar över när han berättar att de inte skiljer på vad som sänds ut 

genom olika medier.  

5.4.3 Bloggar 

 

Statistik om bloggskrivande visar tydligt att det är fler kvinnor än män som bloggar, 11 

procent respektive 4 procent. Hemtex har tagit i beaktning att fler kvinnor än män skriver och 

läser bloggar. När deras nya Barnsortiment skulle lanseras vände de sig till ”mamma-bloggar” 

för ett samarbete där Hemtex produkter var med i tävlingar på de olika bloggarna. Av 

kvinnorna är det vanligare bland yngre än äldre att ”blogga”, och mer än en fjärdedel i åldern 

12-15 samt nästintill en tredjedel i åldern 16-25 har en egen blogg (Findahl 2010).  

 

Äldre (pensionärer) existerar knappt alls som bloggskrivare. Det är nästintill ingen över 

pensionsålder som själv har blogg, men däremot läser mellan 6 och 9 procent i åldern 45-79 

bloggar en genomsnittlig dag. Det är alltså en mindre andel äldre som läser bloggar, speciellt 

sett till att endast 34 procent av individer i åldern 65-79 använder Internet en genomsnittlig 

dag och att andelen som besöker bloggar en genomsnittlig dag beräknas utifrån det 

(Nordicom 2010).  
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De som skriver blogg i Sverige når ut till en stor del av befolkningen. Totalt läser 18 procent 

av svenska Internetanvändare på en eller flera bloggar om dagen. Vanligast är bloggläsandet i 

unga åldrar och bland kvinnor, bland männen är det ungefär en av tio som dagligen besöker 

bloggar. Nästintill alla (97 %) unga kvinnor i åldern 12-15 läser en blogg varje dag (Findahl 

2010), vilket tyder på att unga tjejer i väldigt hög grad nås genom bloggar. Av de något äldre 

kvinnorna (16-25 år) läser fyra av fem bloggar varje dag, och även i den åldersgruppen kan 

bloggar nå ut till många. Över hälften av kvinnor i åldern 26-45 läser bloggar varje dag 

(Findahl 2010), vilket visar att bloggläsande är vanligt i många olika åldrar för kvinnor.  

 

Genom att använda bloggar som del i marknadsföringen inom en organisation är det möjligt 

att inrikta sig mot speciella intressen då många bloggar har en specifik inriktning. Beroende 

på vad bloggskrivaren har som huvudsyfte har bloggen olika läsare. Bloggar kan uppfattas 

som många olika sorters kommunikation beroende på syftet och läsarens intresse för vad som 

skrivs. Alla de kommunikationsmodeller som presenterats i avsnitt 3.1 

Kommunikationsmodeller är applicerbara på den sociala mediekanalen. Även om det endast är 

en författare som driver bloggen så har bloggen ett stort antal läsare som kommenterar 

författarens inlägg. Dessutom länkar många bloggare till varandra och även läsare länkar 

genom övriga sociala medier till sina favoritbloggar och specifika inlägg som har fångat deras 

uppmärksamhet. Genom att mottagaren endast läser bloggen utan att själv vara aktiv kan 

kommunikationen förklaras genom Shannon och Weavers modell, men när läsaren aktivt 

söker och delar information är the multidirectional communication model och the interactive 

communication model mer tillämpbar.  

 

Hemtex har tidigare använts sig av en blogg för att uppdatera om produkter och kampanjer, 

men den lades ner eftersom den enligt företaget inte gav någon effekt eftersom den 

uppdaterades väldigt sällan. Dock fanns inte en uttalad person bakom bloggen, vilket bland 

annat Åhléns och IKEA har. Då det inte finns en uttalad person bakom bloggen som gör det 

möjligt för konsumenter att kommentera och ställa personliga frågor ses kanalen inte som en 

interaktiv mediekanal i lika hög grad, utan blir en envägskommunikation från företaget 

liknande TV-reklam och annonser.  

5.4.4 Aktörerna Twitter och Flickr 

 

Twitter fungerar som en blogg vad gäller kommunikation och mottagaren väljer själv hur 

delaktig den vill vara på kanalen. Det är möjligt att följa sändare och andra mottagare utan att 

själv kommentera eller skriva och konsumenten söker själv upp den information som den vill 

ta del av. En viktig aspekt vad gäller sociala medier överlag, men specifikt på Twitter, är att 

tänka på att meddelanden sprids snabbt mellan mottagare och att företag därför måste tänka 

på vad konsumenter sänder ut om dem och deras produkter.  

 

Johansson uttalar att han tror att Twitter endast används av nördar inom ett specifikt ämne och 

av personer som vill följa kändisar och deras uppdateringar och att kanalen därför inte är 

lämplig för kommunikation till kund. Uttalandet kan kopplas till statistik från Alexa som visar 

att andelen som besöker Twitter från skolor är mindre än hur det generellt ser ut på Internet, 

och andelen som besöker Twitter från arbetsplatsen är något större än hur det generellt ser 

ut.
62

 Vad statistiken visar är att Sveriges befolkning än så länge inte är storanvändare av 

Twitter då endast 11 000 använder mediekanalen till att ”twittra” varje dag.
63

 Då statistiken 
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från Alexa gäller besökare från hela världen och inte specifikt från Sverige är det möjligt att 

Johansson har rätt i sina tankar om vem som besöker Twitter. Det kan finnas svårigheter i att 

använda Twitter som marknadskommunikation då det är relativt få personer i Sverige som 

använder sig av mediekanalen, vilket också kan vara anledningen till att inget företag i 

hemtextilbranschen aktivt använder sig av kanalen. Johansson ser kanalen som inspiration då 

han kan ta del av vad andra skriver om digitala medier från många delar av världen, och på 

det sättet kan företag utnyttja Twitter, alltså för att lära sig mer om specifika områden.  

 

Vad gäller Flickr finns det mindre mängd statistik om användande i Sverige, och den 

information som finns gäller uppladdning av bilder på många olika webbplatser, inte endast 

på Flickr, vilket gör det svårt att analysera resultaten. Även andra sociala mediekanaler har 

funktioner där det är möjligt att ladda upp bilder, till exempel Facebook, och statistiken 

inkluderar även dem.   

5.5 Hemtextilbranschen 

 
Generellt i hemtextilbranschen i Sverige används Facebook, YouTube och i viss utsträckning 

bloggar. Företagens syfte med att använda de sociala mediekanalerna är att inspirera och 

kommunicera med kunderna samt att informera om erbjudanden och nya produkter. Twitter 

och Flickr används inte aktivt av företagen som granskats, dock finns det konsumenter som 

lägger upp bilder och tweets om och på företagens butiker och produkter och därmed skapar 

gratis marknadsföring åt företagen. På så sätt kommunicerar kunderna åt företaget, men om 

åsikterna är positiva eller negativa är varierande. 
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6 Slutsatser 

I det här avsnittet presenteras de slutsatser som har sammanställts i studien. Målet är att 

slutsatserna ska svara på den uppsatta problemformuleringen och uppsatsens syfte.  

 

Forskningsfråga: Sker det en automatisk segmentering när organisationer väljer sociala 

medier som kommunikationskanal?  

 

Vad uppsatsens resultat och analys visar är att det sker snabba förändringar inom sociala 

medier, både för företag och för konsumenter. Allt fler företag tar med kanalerna i sin 

marknadsföringsstrategi och kanalerna lockar allt fler besökare i olika åldrar, vilket visar att 

det är ett viktigt instrument och forum för många aktiviteter både idag och i framtiden. 

Uppsatsens resultat inom Internetanvändning och användning av sociala medier visar att det 

är en större andel unga än äldre som använder sig av kanalerna. Sett till statistiken som vi har 

haft att tillgå stämmer det alltså att det sker en automatisk segmentering till unga målgrupper 

när organisationer använder sig av sociala medier som kommunikationskanal. Den statistik 

som finns att tillgå är från år 2009 och år 2010, vilket inom dessa snabbt föränderliga 

områden dock kan betyda att informationen redan är inaktuell och inkorrekt och att det inom 

en kort tid inte längre sker en automatisk segmentering genom nya mediekanaler.  

 

Facebook är en social mediekanal som har ökat stort i antalet användare de senaste åren. 

Statistik över sociala nätverk visar att en stor del av unga dagligen besöker webbplatserna, 

men att även de äldres medverkan ökar. Resultat från flera håll i uppsatsen visar tydligt att 

gruppen medelålders ökar sin medverkan. I nuläget använder nära hälften av Sveriges 

befolkning i åldern 46-55 sig av något socialt nätverk någon gång. Det visar att den 

automatiska segmenteringen mot en ung målgrupp inte är lika tydlig på sociala nätverk som 

resterande delar av de sociala mediekanalerna. Det är fortfarande fler yngre än äldre som 

använder sig av sociala medier, däribland Facebook, men det sker konstant en förändring som 

pekar på att ålderspannet snarligen kommer att vara ännu bredare. En av uppsatsens 

informanter frågade sig om yngre vill vara kvar när de äldres medverkan ökar, så som deras 

egna föräldrar eller far- och morföräldrar, eller om de yngre då försvinner från kanalen. Vi 

tror att det är en möjlig konsekvens och att den automatiska segmenteringen mot yngre 

målgrupper även därför blir svagare ju fler äldre som medverkar på sociala nätverk.  

 

Vad gäller YouTube syns tydligt att det är fler män än kvinnor som tittar på videoklipp på 

Internet. Även yngre upp till 25 år nås i högre grad genom kanalen. Den statistik från Alexa 

som visar att personer över 65 är överrepresenterade jämfört med den generella 

Internetpopulationen stämmer inte med svensk statistik som finns tillgänglig i nuläget, men 

det är inte omöjligt att det kommer att förändras. Om antalet äldre på sociala nätverk ökar, 

kan en liknande förändring på andra sociala mediekanaler också väntas då användare ofta 

skickar länkar till andra användare inte bara på den aktuella kanalen utan även mellan de olika 

sociala medierna.  

 

Bloggar är en effektiv mediekanal då de inte bara skrivs av en person utan även läses och 

kommenteras av många andra. Resultat i uppsatsen har visat att fler kvinnor än män nås 

genom bloggar då större andel kvinnor både läser och skriver bloggar, speciellt kvinnor i 

yngre åldersgrupper. Dock läser majoriteten av kvinnorna i åldern 26-45 bloggar, vilket tyder 

på att många kvinnor kan nås genom olika bloggar. Det som är speciellt med bloggar är att 

beroende på bloggens inriktning, kan specifika intressen och områden lockas till bloggen, 

vilket inte behöver vara beroende av ålder.  
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Twitteranvändandet i Sverige är i mätningar från 2011 lågt. En tänkbarhet är att Twitter än så 

länge inte har fått stor uppmärksamhet i Sverige, men att det kommer att ske en utveckling 

där fler vill ta del av kanalens erbjudande när de redan är vana användare av andra sociala 

medier. Åldersmässigt syns inga tydliga skillnader mellan hur det generellt ser ut på sociala 

medier, men en skillnad är att färre använder webbplatsen från skolan och fler från 

arbetsplatsen. Dock ser vi det som en beteendemässig segmentering istället för demografisk, 

och grundar det delvis på statistik och delvis de uttalanden som en av informanterna i 

undersökningen fört fram.  

 

Genom de resultat och den analys som har genomförts i vår uppsats har vi kommit fram till att 

det kan vara mer relevant att göra en beteendemässig segmentering än en demografisk 

segmentering vad gäller organisationers segmentering för sociala medier. De sociala 

mediekanalerna samt användningen av dem utvecklas ständigt. Beteendet förändras från år till 

år, och antalet användare på kanalerna förändras konstant i alla olika åldersgrupper. Vi vill 

därför avsluta med att hålla med Tjernströms i hans uttalande om att ”det enda som vi vet helt 

säkert om utvecklingen på nätet är att ingen riktigt vet helt säkert”.   
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7 Avslutande diskussion och framtida forskningsområden  

I det här avsnittet förs en avslutande diskussion kring de idéer och implikationer som har 

uppkommit under uppsatsprocessen. Även tankar kring hur vidare forskning inom 

problemområdet kan utföras kommer att presenteras. 

 

Det område som vi har beforskat är ett område som ständigt förändras och utvecklas. Det sker 

en snabb utveckling vad gäller teknologi och i takt med att teknologin förändras, förändras 

även individers attityder och beteenden till den. På grund av det här har vi känt att det varit 

nödvändigt att diskutera framtiden och vad som kan förändras inom området redan tidigare i 

uppsatsen. Eftersom utvecklingen sker konstant är det svårt att få tillgång till den senaste 

statistiken och forskningen, och inte heller den kan vara fullständigt korrekt och uppdaterad. 

Under den tid som vi har samlat in data har statistiken redan förändrats, vilket gör det svårt att 

vara dagsaktuell. För att göra en mer korrekt och uppdaterad bild av vår forskningsfråga i 

framtida forskning krävs det enligt oss mer teknologisk statistik och inte statistik utförd 

genom enkäter som riskerar att vara inaktuella. 

 

Tidigare forskning (Heo & Cho 2009) har gjort segmenteringsanalyser över individers totala 

medieanvändning och därefter satt namn på de olika grupperna sett till hur deras användning 

ser ut. En beteendemässig segmentering hade i vår forskningsfråga också kunnat vara 

intressant att utforska mer ingående, där endast användningen av sociala medier, och inte 

traditionella medier som i Heo och Chos forskning, utgör bas i undersökningen. Då många 

yngre och äldre numera har likvärdigt beteende, både vad gäller medievanor och andra 

faktorer, kan en beteendemässig segmentering vara mer relevant än en demografisk 

segmentering.  

 

Vi antar att aktörer inom sociala medier har bra inblick i hur användarna och deras 

användning ser ut och att de därför vet hur de ska utforma kanalerna anpassat till användarna. 

En viktig aspekt att reflektera över för aktörerna är dock medelålders ökade närvaro på sociala 

nätverk. Då äldre inte i lika hög grad är vana vid teknik och inte ”har det i blodet” på samma 

sätt som yngre som har växt upp med tekniken, är det viktigt att webbplatserna är 

lättnavigerade och har en logisk uppbyggnad.  
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