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ABSTRACT  

Titel Twitter – Ett hållbart komplement till den allmänna 

marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråer? 

 

Nivå C- uppsats i Företagsekonomi 

 

Författare  Lisette Lexell & Johan Wirtz 

 

Handledare  Jonas Kågström 

 

Datum  2012 – Maj 
 

Syfte Syftet med denna uppsats är att få en klarare bild av hur 

fastighetsmäklarbyråers användning av det sociala 

nätverket Twitter ser ut, vad deras syfte med 

användningen är och vilken grupp av människor de vänder 

sig till. Vi vill få svar på om Twitter fungerar som ett 

hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen 

hos fastighetsmäklarbyråerna.  
 

Metod  Kvalitativa intervjuer med relevanta personer på 

fastighetsmäklarbyråer, som idag har konton på Twitter, 

har genomförts för att kunna undersöka och jämföra 

befintliga och obefintliga strategier för användning av 

byråernas Twitter-konton. En analys med programvaran 

Gephi har utförts där pluginet Retweet Monitor kartlägger 

spridningen av retweets vid en specifik #hashtag. En 

kvantitativ enkät med syfte att identifiera 

fastighetsmäklarbyråernas followers, har också 

genomförts. 

 

Resultat och slutsats  Denna studie resulterade i att Twitter kan vara ett hållbart 

komplement till den allmänna marknadsföringen hos 

fastighetsmäklarbyråer, om kanalen används på rätt sätt. 

En modell skapades för att kartlägga hur 

fastighetsmäklarbyråerna kan och använder sig av Twitter. 

 

Förslag på vidare forskning Ett intresse skapades under arbetets gång om hur en 

strategi för fastighetsmäklarbyråer på Twitter kan 

utformas. Detta kan ses som ett förslag till vidare 

forskning. Med Gephi och Retweet Monitor finns stora 

möjligheter till vidare forskning av byråernas Twitter-

konton och dess followers.  

 

Uppsatsen bidrag Uppsatsen kartlägger fastighetsmäklarbyråernas aktivitet 

på Twitter och detta kan ligga till grund vid eventuellt 

framtagande av en strategi i framtiden. 

 

Nyckelord Twitter, Fastighetsmäklarbyrå, Marknadsföring, Gephi  



 

 
 

ABSTRACT  

Title Twitter – A sustainable supplement to the general 

marketing of real estate agencies? 

 

Level Final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration 

 

Author  Lisette Lexell & Johan Wirtz 

 

Supervisor  Jonas Kågström 

 

Date  2012 – May 

 

Aim The purpose of this thesis is to get a clearer view of how 

real estate agencies using the social netwok Twitter, what 

their purpose of the usage are and what group of people 

they turn to. We want to find out whether Twitter works as 

a substainable complement to the general marketing for 

real estate agencies.  
 

Method  Qualitative interviews with relevant people in real estate 

agencies, which currently have accounts on Twitter, have 

been conducted to examine and compare existing and 

nonexistent strategies for use of the agencies Twitter 

accounts. An analysis of the software Gephi has been done 

where the plugin Retweet Monitor charts the spread of 

retweets at a specific #hashtag. A quantitative survey 

designed to identify real estate agencies followers, has 

also been conducted. 

 

 

Result & Conclusions This study resulted in that Twitter can be substainable 

complement to the general marketing för real estate 

agencies if the platform is used proberly. We also created 

a model that maps out how real estate agencies can and 

make use of Twitter. 

 

Suggestions for future research An interest was created during the process of how a 

strategy for real estate agencies on Twitter can be 

designed. We see this as a proposal for further research. 

With Gephi and Retweet Monitor, we see great 

opportunities for further research of the agencies Twitter 

accounts, and its followers. 

 

Contribution of the thesis In this thesis we have identifies the real estate agencies 

activity on Twitter and this could be the basis for possible 

establishment of a strategy in the future.  

 

Key words  Twitter, Real estate agency, Marketing, Gephi 



 

 
 

Förord 

Under arbetets gång har vi inte bara fördjupad våra kunskaper inom fastighetsmäklarbyråers 

användning av Twitter, utan också fått en bredare och mer ingående förståelse i 

marknadsföringsstrategier för microblogging. Arbetet bakom uppsatsen har varit utvecklande 

för oss på ett personligt plan och fyllt på våra erfarenhetsbanker.  
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1. Introduktion 

Introduktionen tar upp bakgrund, problemformulering, syfte och avgränsningar för att göra 

en nulägesbeskrivning och förklara varför studien görs. Begreppsdefinitioner har 

sammanställts för att reda ut olika begrepp som används, vilka mestadels rör Twitter, i 

introduktionen. Detta för att bidra till att lättare förstå och följa med i studiens innehåll.  

 

1.1 Bakgrund 

För att förmedla distal kommunikation mellan människor har sociala nätverk under en mycket 

lång period varit en viktig funktion och har på senare tid, under den stundande internet-eran, 

blivit allt vanligare. Genom sociala nätverk kan människor följa vänners, bekantas och 

familjers liv och med detta har antalet personer på sociala nätverk ökat exponentiellt sedan 

början av tvåtusentalet. Facebook, MySpace och LinkedIn är några exempel på sociala 

nätverk som har miljontals medlemmar som använder dessa för att hålla reda på varandra, 

hitta experter inom olika områden eller delta i kommersiella transaktioner. Dessutom försöker 

kommersiella företag att utnyttja sociala medier i marknadsföringssyfte, eftersom att de ger ett 

färdigt medium för att sprida rekommendationer genom människor med likande intressen 

(Huberman, Romero & Wu, 2009, s.2). 

 

Sociala medier och de särskilda egenskaper hos dessa kommunikationstjänster, har enligt 

Jansen, Zhang, Sobel och Chowdury (2009b, s.2169) potential att väsentligt påverka word-of-

mouth (WOM) branding, som i sin tur påverkar företagets kundrelationer och därmed 

varumärket samt varumärkeskännedomen. Positiv WOM anses vara ett kraftfull 

marknadsföringsmedium för företag att påverka konsumenterna (Jansen, Zhang, Sobel & 

Chowdury, 2009a, s.3859). WOM baseras på funktionen mellan sociala nätverk och tillit. 

Människor litar på familj, vänner och andra i sina sociala nätverk. Forskning visar också att 

människor tycks lita på yttranden från andra människor utanför deras omedelbara sociala 

nätverk, så som online-recensioner (Jansen et al., 2009b, s.2169) eller i vårt specifika fall 

tweets. Detta kallas för electronic word-of-mouth (eWOM). 

 

1.1.1 Twitter 

Jansens, Zhangs, Sobels och Chowdurys (2009b, s.2186) studie resulterade i att Twitter har 

potential för företag att bli en del av den allmänna marknadsföringsstrategin, men för att nå 

affärsnytta måste företaget genomgå en lyckad implementering byggd på strategi, anser 
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Culnan, McHugh och Zubillaga (2010, s.257).  

 

Twitter är enligt företaget själva ett realtidsnätverk av information där du som användare kan 

ta del av de senaste historierna, idéerna, åsikterna och nyheterna direkt i ett flöde av tweets. 

En tweet är ett inlägg på 140 tecken eller mindre, som även kan innehålla en bild eller video 

som andra personer direkt kan se och läsa. Twitter låter dig följa de konton som du anser vara 

intressanta och alla Tweets från dessa konton samlas i ditt personliga flöde (Twitter, 2012). 

Twitter kan utnyttjas utan att användaren själv behöver skriva Tweets. Den största delen av 

svenska användare på Twitter är så kallade passiva användare som tar del av 

informationsflödet utan att de själva deltar aktivt med att svara på eller skriva egna Tweets. 

Dessa användare är svåra att se i statistik och liknande mätningar (Brynolf, 2011, s.4), men är 

fortfarande väldigt viktiga ur exempelvis företags marknadsföringssyften. 

 

Twitter hjälper företag att nå ut till användare i realtid med allt från frågor rörande företaget 

till företagets tjänster och produkter. Att företag använder sig av Twitter som 

marknadsföringsverktyg blir allt vanligare i takt med att fler och fler människor börjar 

använda Twitter (Noor Al-Deen, Hendricks, 2012, s.172). Det finns många olika strategier 

och tillvägagångsätt för företag att utnyttja Twitter. Denna uppsats vänder sig till 

Fastighetsmäklare för att studera deras metoder och synsätt på Twitter.   

 

De flesta av landets stora fastighetsmäklarbyråer har idag ett Twitter-konto, men den 

generella uppfattningen är att det varierar kraftigt i hur pass mycket tid och resurser som läggs 

ner. En del har valt att i kampanjer dela upp sin Twitter i olika konton som behandlar olika 

ärenden (Twitter Skandiamäklarna, 2012), medan andra väljer att blanda olika ärenden på 

samma konto (Twitter Fastighetsbyrån, 2012). En tredje variant är att bara finnas till utan att 

lägga ner någon större ansträngning på kontot (Twitter SvenskFast, 2012). 

 

1.2 Problemformureling 

I dagsläget är de flesta av Sveriges stora fastighetsmäklarbyråer registrerade på Twitter. 

Twitter är en förhållandevis smal kanal att nå ut till en bred massa, då det svenska antalet 

twittrare är förhållandevis lågt, i jämförelse med andra medier. Samtidigt är det ett effektivt 

och enkelt sätt att synas och höras i realtid direkt ut till de svenska Twitter-användarna. 

Frågan vi ställer oss är hur fastighetsmäklarbyråerna utnyttjar denna relativt nya 
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marknadsföringskanal och om de har en uttänkt strategi över huvud taget eller om de bara är 

registrerade i syfte att alla andra är registrerade. Vi vill ha svar på hur fastighetsmäklarbyråer 

använder Twitter och vad deras syfte med användningen är. Är Twitter ett användbart verktyg 

för fastighetsmäklarbyråer? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en klarare bild av hur fastighetsmäklarbyråers användning 

av det sociala nätverket Twitter ser ut, vad deras syfte med användningen är och vilken grupp 

av människor de vänder sig till. Vi vill få svar på om Twitter fungerar som ett hållbart 

komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråerna.   

 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts till större fastighetsmäklarbyråer som redan är mer eller mindre 

aktiva inom Twitter för att få likande jämförelsematerial. På dessa fastighetsmäklarbyråer har 

en begränsning gjorts till att intervjua de personer som ansvarar för byråns Twitter-konto, för 

att på så vis utröna så relevant information som möjligt. Enkäten kommer att behandla enbart 

de människor som följer fastighetsmäklarbyråernas Twitter-konton. 

 

Figur 1. Avgränsningar. 
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1.5 Begreppsdefinitioner 

 

@ - Används för att länka till användarnamn i Tweets, exempelvis: Hej @Twitter! När ett 

användarnamn föregås av tecknet @, blir det en länk till en Twitter-profil (Twitter Support, 

2012). 

 

#hashtag - Symbolen # används för att markera nyckelord eller ämnen i en tweet. Det 

skapades organiskt av Twitter-användare (Twitter Support, 2012). 

 

@reply - En tweet postade i svar på en annan användares budskap, vanligen postat genom att 

klicka på "Svara"-knappen bredvid deras tweet i din tidslinje. Börjar alltid med 

@användarnamn (Twitter Support, 2012). 

 

@user - När du refererar till andra användare kallas det inte @reply, utan @user (Boyd, 

Golder & Lotan, 2010, s.2). 

 

Community - Ett nätverk av människor som kommunicerar med varandra och med en 

organisation genom interaktiva verktyg (Business Dictionary, 2012). I detta fall genom 

Twitter. 

 

eWOM - Electronic Word of Mouth. All informell kommunikation i samband med 

användning, egenskap hos specifika varor och tjänster eller deras försäljare, som riktas till 

konsumenterna via internet (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008, s.467).   

 

Feed - En realtidslista av meddelanden från dem du följer. Dessa meddelanden syns på din 

personliga Twitter-hemsida (Twitter Support, 2012). 

 

Follower - En följare är en annan Twitter-användare som följer dig (Twitter Support, 2012). 

 

Followees - Twitter-konton man följer. Deras Tweets kommer synas i sitt personliga flöde 

(Twitter FAQ, 2012). 

 

Microblogging – Utövandet att uppdatera korta digitala inlägg som kan vara exempelvis text, 

bilder, länkar, korta videoklipp eller annan media, på internet (Educause, 2009). 
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PR – PR står för Public Relations, eller publika relationer på svenska. PR handlar om att 

hantera kommunikationen mellan en organisation och dess olika publiker, eller intressenter. 

PR är en medveten handling, planerad och genomförd för ett särskilt syfte att etablera och 

underhålla lönsamma relationer (Karaszi, 2004, s.9). 

 

Retweet (substantiv) - En tweet av en annan användare, som skickas till dig från någon du 

följer. Används ofta för att sprida nyheter eller dela värdefulla upptäckter på Twitter (Twitter 

Support, 2012). 

 

Retweet (verb) – Handlingen att vidarebefordra en annan användares Tweet till alla dina 

followers (Twitter Support, 2012). 

 

Tweet (substantiv) - Ett meddelande postat via Twitter som består av 140 eller färre tecken 

(Twitter Support, 2012). 

 

Tweet (verb) - Att posta ett meddelande på Twitter (Twitter Support, 2012). 

 

Twitterer/Twittrare - En kontoinnehavare på Twitter som uppdaterar och läser tweets. 

Också känd som "Twitter-användare" (Twitter Support, 2012). 

 

WOM - Word of Mouth. Processen där information överförs från person till person (Jansen et 

al., 2009a, s.3859). 
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1.6 Disposition 

 

Figur 2. Disposition.
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2. Metod 

I metodkapitlet beskrivs vilken utgångspunkt denna studie har, hur den har 

genomförts, vilka urval som har gjorts och kritik mot tillvägagångssätten. För beskrivning om 

hur vi har gått tillväga hänvisar vi till forskningsdagboken (Bilaga 1). 

 

2.1 Val av studie 

Det inledande arbetet på denna uppsats på c-nivå startade i januari 2012. Författarna kom då 

fram till att de ville skriva om marknadsföring för fastighetsmäklarbyråer av något slag. I ett 

senare skede var Johan på en konferens med Civilekonomerna och lyssnade på en föreläsning 

om sociala medier där föreläsaren pratade mycket om det sociala närverket Twitter. Intresse 

för att djupare analysera detta fenomen utvecklades och tillsammans kom författarna fram till 

att de ville skriva om Twitter som marknadsföringskanal för fastighetsmäklarbyråer. 

 

2.2 Metod och datainsamling 

Denna studie behandlar ett flertal olika metoder för att utröna relevant information som sedan 

kommer användas i analysen för att få fram bästa möjliga resultat. 

 

2.2.1 Intervjumetod 

För att undersöka och jämföra fastighetsmäklarbyråernas befintliga och obefintliga strategier 

för användning av sina Twitter-konton idag har till viss del halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer (Gillham, 2011, s.103) genomförts. Dessa intervjuer genomfördes via telefon och 

ansikte mot ansikte av relevanta personer på poster som ansvarar för byråernas Twitter-

konton 

på fyra av Sveriges större fastighetsmäklarbyråer på Twitter. Denna metod har för analys och 

slutsats störst vikt av de metoder som utförts. Detta är på grund av att resultatet av metoden 

har varit, i jämförelse till de andra metoderna, högst relevant till studiens syfte. För ytterligare 

djup återfinns transkription av samtliga intervjuer via denna länk:  

 

https://docs.google.com/document/d/1SBVeCkXEMty12C_j_XBgGFLCvTx8qLkBrjr4Bamm 

kng/edit 

 

2.2.2 Enkätmetod 

Studien innefattar också en kvantitativ elektronisk enkätundersökning av mäklarbyråernas 
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followers för att få fram en generell bild av vilka som följer fastighetsmäklarbyråernas 

Twitter-konton. Den elektroniska enkäten skapades i Google forms, som själv sammanställer 

resultaten. Dessa enkäter länkades genom en varsin tweet av de fyra intervjuade 

fastighetsmäklarbyråerna och berör frågor om ålder, kön, demografi och yrke. Frågorna 

utformades utefter det vi som författare ansåg vara relevant för att få fram vilken typ av 

människor som följer kontona. Det var endast 13 stycken som svarade på enkäten, vilket ger 

en svarsfrekvens på 0,959 %. Den låga svarsfrekvensen i denna enkätundersökning resulterar 

i att inga generaliserbara slutsatser kan dras om fastighetsmäklarbyråernas followers, eftersom 

att de 13 respondenterna inte kan representera en hel grupp på 1355 followers. Det måste 

tilläggas att dessa 1355 followers inte är en helt korrekt siffra då en användare kan följa alla 

Twitter-kontona och då syns denna som flera followers på var och en av byråernas Twitter-

konton. De svaga resultaten av denna undersökning har valts att inte behandlas i empirin eller 

i analysen. Enkätsammanställningen återfinns i bilaga 5. 

 

2.2.3 Gephi 

Gephi är en programvara som analyserar given data och redovisar det i visuella grafer. 

Användaren kan med hjälp av Gephi manipulera strukturer, former och färger för att avslöja 

dolda egenskaper i given data (Gephi Features, 2012). Syftet med denna metod är att hjälpa 

användaren göra hypoteser och upptäcka mönster i data. Till hjälp används ett plugin i 

programvaran för Gephi som hjälper oss samla in data från Twitter. Detta plugin har 

arbetsnamnet Retweet Monitor där betaversionen 0.8.1 är den som används. Med Retweet 

Monitor loggar man in med sina användaruppgifter på Twitter och anger ett sökord, därefter 

läser Retweet Monitor (Retweet Monitor, 2012) av Twitter efter detta sökord och samlar in 

data. När sökningen avbryts av användaren visualiseras resultatet i Gephi och kan sedan 

analyseras.  

 

2.3 Motivering av metodval 

Författarnas val av en kombination av metoder är grundat på  Ejvvegårds (2003, s. 54) 

resonemang. Ejvvegård argumenterar för att ett kvalitativ metod är att föredra när det gäller 

en utfrågning av experter. Författarna anser att intervjupersonerna uppfyller detta kriterium. 

Detta då de samtliga sitter på höga chefspositioner inom sina respektive företag och dessutom 

ansvar för sitt företags Twitterkonto. Ejvegård påvisar även att en kvantitativ metod är mer 

tillämpar då undersökningen rör sig om attityder, smak och åsikter. En annan betryggande 
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aspekt och en garant för hög kvalitet är svarssituationen som kan garanteras vid en intervju. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s. 86) påvisar att vi genom en intervju kan garantera 

att rätt person har svarat på frågorna. Vid en enkätundersökning går det inte att garantera att 

rätt respondent besvarar frågorna. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001, s.86) nämner även att 

riskerna med en enkätundersökning är en påfallande låg svarsfrekvens. Detta är den 

dominerande anledningen till att studien inte behandlar den kvantitativa enkätundersökningen 

i empiri och analys. 

 

Viktigt att poängtera i detta avsnitt är dock att det finns flera fördelar med en kvantitativ 

metod. En elektronisk enkät av den typ som används har flera styrkor. Exempelvis kan en 

elektronisk enkät göras relativt komplex och avancerad utan att respondenternas arbetsbörda 

ökar väsentligt (Statistiska centralbyrån, 2001, s.22) Vidare är en annan stor fördel att 

respondenten kan svara på enkäten när det passar denne (Statistiska centralbyrån, 2001, s.21). 

Detta kan vara av stor betydelse när det kommer till att erhålla svar av karriärmänniskor med 

pressade scheman. 

 

Som en effekt av många forskares övertygelse har författarna valt att kombinera kvalitativ 

metod med kvantitativa resultat. Detta multiteoretiska förfarande är essentiellt för förståelsen 

av komplexa fenomen likt dessa (Eisenhardt, 1989, s. 543-576)(Halinen & Törnroos, 2005, s. 

1285-1297)(Möller & Rajala, 2007, s. 1274– 1284)(Coletti, 2010, s. 679-688)(Parmigiani & 

Rivera-Santos, 2011, s 1108-1136). 

 

Som ett led av att kombinera olika metoder har författarna även valt att applicera 

programvaran Gephi. Gephi används i syfte att förstå nätverk och resultatet visualiseras sedan 

i grafer. Programvaran har används under många år i flera framgångsrika projekt. Denna 

aspekt motiverar användandet av Gephi i denna undersökning (Bastian, Heyman & Jacomy, 

2009, s. 361). 

 

2.4 Urval 

Enkäten har endast varit tillgänglig för dem som följer mäklarbyråernas Twitter-konton. 

Totalt hade 1355 potentiella followers tillgång till enkäten, vilket innefattar 240 followers på 

Fastighetsbyråns Twitter-konto, 602 followers på Skandiamäklarnas Twitter-konto, 235 

followers på Svensk Fastighetsförmedlings Twitter-konto och 278 followers på Notars 
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Twitter-konto. Enkäten var tillgänglig för svaranden i 7 dagar. 

 

Intervjuerna genomfördes med personer på relevanta poster. De personer som intervjuades 

genom telefon var Pasha Sabouri (VD på Notar) och Anna Söderblom (ansvarig för intranät 

och sociala medier för Svensk Fastighetsförmedling) och de som intervjuades ansikte mot 

ansikte var Johan Vesterberg (pressansvarig på Fastighetsbyrån) och Helene Olsson 

(vikarierande ansvarig för digitala medier på Skandiamäklarna). 

 

Med hjälp av Gephi och Retweet Monitor genomfördes först en sökning på ordet Notar för att 

se hur en fastighetsmäklarbyrå omnämns på Twitter under en dag, 12 timmar. Detta med 

anledning att inga å, ä, och ö, finns med i namnet och kan därför endast skrivas på ett sätt. 

Ordet Notar gav inga utslag, därför valdes ordet Mäklare istället, med motivering att kunna se 

hur en mer allmän #hashtag om fastighetsmäklare retweetas. Det sista försöket var på ordet 

Realestate, för en internationell variant av ett mäklaryrkesrelaterat ord. Detta gav 140 utslag 

under loppet om 7 timmar. Vi valde att söka i 7 timmar denna gång för att vi fick ett 

tillfredställande resultat på den tiden. 

 

I Teori-avsnittet används vetenskapliga artiklar, dock dras inga begränsningar vid Journal-

publicerade artiklar, då forskningen i dessa ofta är tre till fyra år gamla. Det används även 

teori från artiklar som publicerats i material från vetenskapliga konferenser, då dessa är nya 

och därför inte har publicerats i en Journal än. Enligt Bruns (2011, s.5) har Twitters snabba 

utveckling i kombination med förhållandevis långsam akademisk publicering, lett till att 

uppdaterade nätverksstudier inte hunnit publiceras ännu. De redan befintliga studiernas 

metoder kräver viss anpassning till Twitters snabba tillväxt de senaste åren. 

 

2.5 Kunskapsteoretisk inriktning 

De finns två olika forskningstraditioner inom samhällsvetenskaperna eller så kallade 

vetenskapliga plattformar. Dessa två går under namnen positivism och hermeneutik (Lundahl 

& Skärvad, 1999, s.36-38). I denna studie används de båda inriktningarna positivism och 

hermeneutik. Detta för att kunna tolka verkligheten med empiriska data samt att djupare tolka 

och förstå människors situationer, för att kunna analysera resultaten. 
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Positivism benämns för den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för naturvetenskapligt 

forskningsideal och ligger till grund för kvantitativ metodteori (Lundahl & Skärvad, 1999, 

s.36-38). Huvudteserna i positivism är att endast det som är verklighet och går att iaktta är 

objekt för vetenskapen och det vetenskapens visar måste kunna verifieras med empiriska data. 

Positivismens mål är att kunna förklara, söka orsak-verkan-samband och kunna åtskilja fakta 

med värderingar. Forskningsprocessen går i tre steg (Lundahl & Skärvad, 1999, s.39): 

1. Fakta och observation av verkligheten insamlas och genomförs. 

2. För att sedan se mönster och regelbundenheter av verkligheten måste man ha tillräckligt 

mycket fakta. Detta leder sedan fram till en allmän slutsats. 

3. Allt fler fakta samlas in och allt större allmänna slutsatser kan dras. 

 

Hermeneutik kan sägas vara positivismens raka motsats (Patel & Davidson, 2011, s.28) och 

benämns vara en sammanfattande titel på ett forskningsideal med rötter i humanistisk 

vetenskapstradition. Hermeneutiken ligger också till grund för den kvalitativa metodteorin 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s.36-38). Målet med hermeneutik är att kunna uttolka och förstå 

hur andra människor upplever en situation och vad det betyder för beslut och handling. Den 

menar på att forskning om mänskliga och sociala förhållanden bara kan leda fram till kunskap 

som är bunden i tid och rum. Personliga erfarenheter är ofta nödvändiga för att kunna uppnå 

vetenskaplig kunskap (Lundahl & Skärvad, 1999, s.42-43). 

 

2.6 Deduktion, Induktion & Abduktion 

Att forska handlar om att producera teorier som ger en så riktig kunskap om verkligheten som 

möjligt. Detta underlag kallas för empiri. Att relatera teori och empiri är det centrala inom all 

vetenskaplig forskning. Följande tre begrepp är alternativ att angripa detta problem. Dessa tre 

begrepp är deduktion, induktion och abduktion. Denna studie kommer att angripas på ett 

abduktivt sätt då författarna anser detta arbetssätt som mest passande för kartläggningen av 

den faktiska situationen. 

 

2.6.1 Deduktion 

Att angripa någonting på ett deduktivt sätt innebär att forskaren utgår från allmänna principer 

och befintliga teorier för att dra slutsatser. Ur den befintliga teorin härleder forskaren 

hypoteser som kan prövas på ett empiriskt plan. Den redan befintliga teorin har då bestämt 

vilken information forskaren ska samla in, hur denna information sedan ska tolkas och hur 
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resultaten ska relateras till den redan befintliga teorin. Med ett deduktivt arbetssätt antas 

utgångspunkten redan i den befintliga teorin och stärker därmed objektiviteten i forskningen, 

vilket antas färga forskningen betydligt mindre av forskarens subjektiva uppfattningar. En risk 

med detta sätt att angripa forskningen är att den befintliga teorin kan rikta och påverka 

forskaren så att nya intressant rön inte upptäcks (Patel el at., 2011, s.23). 

 

2.6.2 Induktion 

Att angripa någonting på ett induktivt sätt kan förklaras som att forskaren studerar 

forskningsobjektet utan att innan ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori. 

Istället formulerar forskaren en teori utefter den insamlade empirin. Risken i denna metod är 

att forskaren egentligen inte vet något om räckvidden av denna teori, då den framtagets 

genom empiriskt underlag som är typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av 

människor (Patel el at., 2011, s.23). 

 

2.6.3 Abduktion 

Det tredje sättet att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete kan förklaras som en 

kombination av induktion och deduktion. Abduktion handlar om att forskaren först angriper 

ett enskilt fall med på ett induktivt sätt för att utröna och formulera ett hypotetiskt mönster. 

Forskaren prövar sedan denna hypotes eller teori på nya fall, på ett deduktivt arbetssätt. Den 

ursprungliga hypotesen eller teorin kan då utvecklas och utvidgas av forskaren för att göra 

den mera generell. En risk med att angripa ett fall på detta sätt är att alla forskare är färgade 

av tidigare forskning och erfarenheter, vilket innebär att forskningen inte startar 

förutsättningslöst (Patel el at., 2011, s.24). 

 

2.7 Generaliserbarhet 

Det är viktigt att man skiljer på analytisk generalisering och statistisk generalisering. I 

studien används analytisk generalisering, vilket innebär att resultaten från en studie 

generaliseras till att skapa teorier, se mönster och använda tidigare teorier för att jämföra med 

empiriska resultat. Statistisk generalisering innebär att man generaliserar till att gälla för en 

population (Lundahl & Skärvad, 1999, s.195). 

 

2.8 Validitet & Reliabilitet 

Vid överföring av modeller och begrepp från teorin till empiriska observationer kan det ofta 
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uppstå problem och svårigheter. Viktiga begrepp i sådana sammanhang är validitet och 

reliabilitet (Eriksson et al., 2011, s.59-60). Vårt förhållningssätt till dessa begrepp är att i 

studien vara så detaljerade som möjligt med urval och tillvägagångsätt för att studien ska 

kunna upprepas och att läsaren själv ska kunna analysera materialet och komma fram till en 

slutsats som överensstämmer med vår.   

 

2.8.1 Validitet 

Definitionen av validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att mäta 

(Eriksson et al., 2011, s.60). Exempelvis om man ska mäta en hastighet så ska 

undersökningen ge svar på vilken hastighet det var. Det gäller att kunna skilja på två aspekter 

på validitet. Dessa är inre validitet och yttre validitet.  

 

Inre validitet innebär hur begreppen stämmer överens med de mätbara definitionerna. Detta 

kan man undersöka utan att samla in empiriska data (Eriksson et al., 2011, s.60). 

 

Yttre validitet innebär hur det mätvärde man får när man använder en mätbar definition 

stämmer överens med verkligheten (Eriksson et al., 2011, s.61). 

 

2.8.2 Reliabilitet 

Definitionen av reliabilitet är om mätinstrumentet ger tillförlitliga och stabila utslag. Med 

detta menas att man ska kunna upprepa samma undersökning igen och få samma resultat. För 

att ha hög reliabilitet ska undersökningen vara oberoende av vilken forskare som utför den 

och undersökta enheter (Eriksson et al., 2011, s.61). Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2011, s.61) är det reliabiliteten ett stort problem i tolkande utredningar. De nämner exempel 

på mätningar som kan vara felaktiga och dessa avser mätning med klocka, måttband och 

vägning. De trycker sedan på att mätningar med sifferuppgifter ger ett starkare intryck av 

exakthet än vad de i verkligheten står för. 

 

2.9 Kvalitativ och Kvantitativ 

Det finns två typer av inriktad forskning. Dessa inriktningar betecknas kvalitativ och 

kvantitativ. Denna studie behandlar både kvalitativ- och kvantitativ datainsamling.  Det har 

genomförts kvalitativa intervjuer, en kvantitativ enkätundersökning och även en kvantitativ 

undersökning med programvaran Gephi.  
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Kvalitativ inriktad forskning är sådan forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” 

data, exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkade analyser.  

 

Kvantitativ inriktad forskning är sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamling 

och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 

 

2.10 Källkriktik 

Www.twitter.com var en av de källor som används i många delar av uppsatsen. Den kritik 

som kan riktas mot att använda sig av företagets egen informationskanal är att informationen 

kan vara riktad till deras fördel. 

 

2.11 Metodkritik 

Enkäten länkades genom de fyra fastighetsmäklarbyråernas Twitter-konton och det i sin tur 

ledde till en väldigt låg svarsfrekvens. Ett alternativ hade varit att skicka enkäten personligen 

till varje followers Twitter-konto eller till varje followers personliga mailadress. Dock var 

detta inte möjligt med vår tidsram.  

 

Två av intervjuerna genomfördes via telefon på grund av att de intervjuade bad om en sådan 

metod. Detta gör att resultaten av dem inte blev lika innehållsrika i jämförelse intervjuerna 

ansikte mot ansikte. Vår reflektion är att ansikte mot ansikte-intervjuer skapar en bredare 

diskussion med anledning att fler följdfrågor dyker upp. En annan kritik mot intervjumetoden 

i helhet är att författarna inte har någon djup erfarenhet i intervjumetodik och kvalitén på 

metoden blir då drabbad. 

 

Med programvaran Gephi och pluginet Retweet Monitor valdes efter ett par misslyckade 

försök på svenska att undersöka ett amerikanskt sökord, realestate. I efterhand insågs det att 

de misslyckade sökningarna på svenska ord inte berodde på för dålig aktivitet utan på att 

programvaran inte fungerade som det skulle. Detta medför att resultatet med stor sannolikhet 

visar hur #hashtagen retweetas i Amerika. Därför kan inga slutsatser dras kring hur 

fastighetsmäklarbyråers namn används som #hashtags och retweetas som var huvudsyftet med 

undersökningen. 

 

http://www.twitter.com/
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3. Teori 
Detta kapitel behandlar olika vetenskapliga teorier som är relevanta för studien. De 

vetenskapliga begrepp och modeller inriktar sig mot Twitter, marknadsföring och 

programvaran Gephi. 

 

3.1 Twitter 

Detta avsnitt behandlar sociala nätverket Twitter och dess bakgrund, struktur, och 

användningsområden.  

 

3.1.1 Bakgrund 

Twitter har etablerat sig som världens näst viktigaste sociala medieplattform, efter Facebook 

(Bruns, 2011, s.2). Prototypen för sociala mediet Twitter skapades i mars 2006 (The Real 

History of Twitter, 2011) och lanserades den 13 juli senare samma sommar (Jansen et al., 

2009b, s.2172). Den officiella historien bakom Twitter förtäljer att grundaren är Jack Dorsey, 

men intervjuer med teamet bakom Twitter visar att även Noah Glass var en av hjärnorna 

bakom skapelsen. Det fanns även två andra personer bakom skapandet av Twitter; Evan 

Williams och Biz Stone. (The Real History Of Twitter, 2011).  

 

Tjänsten växer snabbt och år 2010 hade Twitter 73,5 miljoner användare och från 2009-2010 

visade det sig att den årliga medeltillväxten för unika åskådare var 1,105 % (Hughes, Rowe, 

Batey & Lee, 2012, s.562). Idag, 21 mars 2012, har Twitter över 140 miljoner aktiva 

användare och det skrivs 340 miljoner tweets dagligen (Twitter Blog, 2012). Twitter-

nätverket är väldigt lättillgängligt och kan idag nås via dator, mobiltelefon och annan teknik 

(Boyd et al., 2010, s.2). 

 

3.1.2 Struktur 

Twitter tillåter användare att uppdatera sitt konto med så kallade tweets, korta meddelanden, 

som är begränsade till 140 tecken (Hughes et al., 2012, s.562), men låt dig inte luras av 

längden. Mycket går att upptäcka på så litet utrymme. Det går att uppdatera bilder, videor och 

konversationer direkt i tweets (Twitter, 2012). Andra användare kan följa dessa uppdateringar 

i sitt flöde och själva retweeta (se s.14) uppdateringen.  

 

Twitter är ett lättåtkomligt socialt nätverk. Användare öppnar webbplatsen www.twitter.com 

för att kunna registrera sig och skapa en profil och ett Twitter-användarnamn. Profilen kan 
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innehålla en bild, en kort beskrivning och personlig information. Nätverket kräver ingen 

högre bandbredd och är huvudsakligen textbaserad. Det kostar ingenting att ansluta sig till 

nätverket och ingen programvara behöver installeras. Efter anslutningen kan Twitter-

användaren välja att följa andra Twitter-användare för att kunna läsa deras tweets. Detta gör 

användaren genom att klicka på avsedd ikon på det kontot denna vill följa. Om användaren 

har låst sin tillgång måste användaren godkänna dem som gör en förfrågan att följa kontot 

(Britto, 2011, s.27). En Twitter-användare som följs av en annan Twitter-användare är inte 

nödvändigtvis tvungen att följa denna tillbaka (Huberman et al., 2009, s.3). Det har visat sig 

att hela 98,8% av användarna följer fler konton än vad man har följare till sitt eget konto 

(Huberman et al., 2009, s.5). På Twitter varierar antalet followers från 1 follower till 1.6 

miljoner followers, med ett medelvärde på 36,000 (Culnan et al., 2010, s.248).  

 

Huberman, Romero och Wu (2009, s.3) beskriver att Twitter-användare offentligt kan 

publicera direkta och indirekta uppdateringar. Direkta uppdateringar används när en Twitter-

användare vill rikta meddelandet till en specifik person. En sådan uppdatering signaleras av 

en "@" symbol framför personens Twitter-användarnamn. Även om den direkta 

uppdateringen används för att kommunicera direkt med en specifik person, är den offentlig 

och vilken användare som helst kan se den. Indirekta uppdateringar används när meddelandet 

är avsett för de användarna som vill läsa det. Omkring 25,4 % av alla inlägg är riktade, vilket 

visar att den här funktionen används i stor utsträckning bland Twitter-användare. 

 

I onlinekommunikation har man tidigare sökt efter en viss anonymitet och Twitter, i 

jämförelse med exempelvis Facebook, erbjuder denna möjlighet. Användarna behöver inte 

publicera information om sig själva och hitta riktiga "vänner" utan webbplatsen fokuserar 

mindre på vem du är och mer på vad du har att säga (Hughes et al., 2012, s.562). Java, Song, 

Finin och Tseng (2007, s.57) har grupperat Twitter användare i tre olika kategorier; 

informationskällor, vänner och informationssökare. 

 

3.1.2.1 Retweet 

Retweeting har blivit en allt viktigare funktion för att sprida information på Twitter (Stiegliz 

& Dang-Xuan, 2012, s.3502) eller som Suh, Hong, Pirolli och Chi (2010, s.178) utrycker det; 

“Retweeting är nyckeln till informationsspriding på Twitter”.  

 

Retweet fungerar så att när en Twitter-användare finner en intressant tweet skriven av en 
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annan Twitter-användare och vill dela med sig av denna med sina followers, kan användaren 

retweeta den. Detta gör man genom att kopiera texten och lägga till bokstäverna RT och 

namnet på den ursprungliga Twitter-användaren, exempelvis RT via @johanwirtz. 

Retweeting associeras med olika sociala motiv som att kommentera någons tweet, underhålla 

en publik eller att instämma med en annan användares åsikt eller påstående. Idag har 

retweeting blivit så vanligt att det skapats en funktion där användaren kan retweeta med ett 

enkelt klick på avsedd ikon (Suh et al., 2010, s.178). Lika enkelt är det att kontrollera hur 

många gånger ett inlägg har blivit retweetat, då varje tweet innehåller sådan information 

(Twitter, 2012). 

 

3.1.2.2 #Hashtags 

Uppdateringarna, tweetsen, är utformade för korta meddelanden på 140-tecken och nätverkets 

struktur är relativt enkel. Dessa uppdateringar från användare är antingen offentliga och 

synliga för alla (även en oregistrerad person kan ta del av dessa via twitter.com), eller privata 

och kan endast visas för followers som blivit godkända av kontoinnehavaren. Över tiden så 

har Twitter-användare utvecklat enkla, men effektiva mekanismer för att arbeta runt dessa 

begränsningar, med hjälp av #hashtags. #hashtags gör det möjligt för att automatiskt eller 

manuellt sortera alla tweets som innehåller samma #hashtag, samt tillåter användare att 

prenumerera på endast de tweets som innehåller en specifik valfri #hashtag. #hashtags gör det 

även möjligt för avsändaren att rikta offentliga meddelanden även till dem som inte redan 

följer kontot (Bruns, 2011, s.1). 

 

Med #hashtags menas gemensamma nyckelord eller förkortningar som föregås av hash 

symbolen "#" och som tidigare nämnt så går det att genom manuell eller automatisk sortering 

samla alla tweets som innehåller en specifik #hashtag. Det bör det påpekas, tekniskt sett, att 

#hashtags inte är mer än en speciell form av sökord och det skulle fortfarande vara möjligt att 

spåra och sammanställa alla tweets som innehåller ett specifikt sökord utan tecknet "#". 

Funktionen blir då att ”#” fungerar som ett filter som filtrerar bort de inlägg då Twitter-

användare inte haft som avsikt att använda det specifika ordet som sökord (Bruns, 2011, s.2). 

 

Bruns och Burgess (2011, s.1) uttrycker att forskning på senare tid särskilt har lyft fram vikten 

av #hashtag och dess roll som ett medel för att samordna distribuerade diskussioner mellan 

mer eller mindre stora grupper av användare, som inte behöver vara anslutna till ett befintligt 
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“follower-nätverk”.  

 

3.1.2.3 @reply & @user 

Twitter-användare har utvecklat en enkel metod för att skicka meddelanden, i form av en 

tweet, till en specifik användare genom att adressera denna med namnet på mottagaren märkt 

med en "@" symbol. Detta kräver endast kunskap om mottagarens Twitter-användarnamn, 

och gör det därför möjligt att skicka sådana så kallade ”@replies” till användare du inte redan 

följer. På Twitter är det möjligt för användare att samla alla @replies de nyligen fått i en så 

kallad feed (se begreppsdefinition på s.4)(Bruns, 2011, s.2). @replies används helt enkelt för 

att skicka meddelanden till särskilda användare, exempelvis @johanwirtz, men du kan också 

använda @replies till att referera till en annan användare, exempelvis “Jag såg @Obama gå 

förbi idag”. När du refererar till en annan användare kallas det inte @reply, utan @user (Boyd 

et al., 2010, s.2).  

 

3.1.2.4 Open source (Öppen källkod) 

Twitter är uppbyggt på öppen källkod, vilket innebär att utvecklare har tillgång till koderna 

bakom systemet Twitter. Detta ger webbutvecklare världen över möjlighet att själva utveckla 

program eller applikationer som samspelar med Twitter. Twitter uppmanar webbutvecklare att 

utnyttja den öppna källkoden och ser det som en tillgång till företaget, det finns även en 

Twitter-användare dedikerad till detta forum, @Twitteross (Twitter Open Source, 2012). 

Steven Weber (2007, s.251) beskriver öppen källkod som det perfekta sättet att på ett icke 

kommersiellt sätt dela med sig av företagets byggstenar, i ett steg för att gynna utvecklingen 

av systemet. Han menar att det finns ett självintresse bland volontär webbutvecklare att 

utveckla och lösa problem, utan egen avkastning åt system baserade på öppen källkod, som ett 

sätt för “hackare” att motarbeta “systemet”. Öppen källkod-plattformar, så som Twitter, kan 

enligt Brian Fitzgerald (2006, s.591-592) ses som en motorväg där andra företag kan koppla 

på sina egna på- och avfarter för att använda sig av användarna till sin egen fördel. Mindre 

företag kan då bli en del av detta eco-system och erbjuda sina egna tjänster till användarna. 
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3.1.3 Användningsområden 

Detta avsnitt behandlar Twitters användningsområden, vilket innefattar politiker, ”media-

sfären” och marknadsföring. 

 

3.1.3.1 Politiker 

Internet har blivit ett viktigt medel för olika former av politisk kommunikation och deltagande 

de senaste åren (Holotescu, Gubu, Grosseck & Bran, 2011, s. 37). Även Vergeer, Hermans 

och Sams (2011, s.2) benämner vikten av internet som ett verktyg för politiker och hur 

politiker i allmänhet ser fördelarna av den kommunikativa potentialen i internet som 

exempelvis utbyte av information och synpunkter via bloggar och sociala nätverkssidor. Med 

bakgrund till den enorma tillväxten av vissa sociala medier hävdar Stiegliz och Dang-Xuan 

(2012, s.3500) att det är viktigt för politiker och de politiska partierna att aktivt delta i 

politiska debatter via sociala medier, särskilt under valkampanjer. Microblogging sägs ha 

potential för att öka det politiska deltagandet. 

 

Enligt Holotescu, Gubu, Grosseck och Bran (2011, s.38) har i vissa stater i USA 

microblogging visat sig vara ett effektivt politiskt verktyg 

för kommunikation, särskilt genom Twitter. Det hela började med den enorma 

framgången för den amerikanske presidenten Barack Obamas online-kampanj 2008, som 

omedelbart upprepas i andra länder. I exempelvis Storbritannien och Tyskland, användes 

microblogging även under valperioden, både av kandidater och medborgare. 

 

3.1.3.2 Mediasfären 

Bland de tio mest följda Twitter-kontona är det inte företag eller mediaorganisationer, som 

man skulle kunna tro, utan enskilda människor som de flesta är kända personer. Dessa 

individer kommunicerar direkt med sina miljontals followers via sina tweets och går på så sätt 

förbi den traditionella förmedlingen av massmedia mellan kända personer och fans (Wu, 

Hofman, Mason & Watts, 2011, s.706). Kändisar omnämns också ofta i vanliga användares 

tweets och står ofta i centrum för allmänhetens uppmärksamhet. Kändisskvaller är en populär 

aktivitet bland Twitter-användare (Cha, Haddadi, Benevenuto & Gummadi, 2010, s.13). 

Därefter kommer en ny klass av “halvoffentliga” användare som bloggare, journalister eller 

författare, som har blivit en viktig nisch på Twitter. Dessa användare blir i vissa fall, speciellt 

i fråga om antal followers, mer framträdande än traditionella offentliga personerna. Även 

media-organisationer, företag, regeringar och ideella organisationer har ofta mycket followers 
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och är ofta mycket aktiva (Wu et al., 2011, s.706). 

 

Trots att de offentliga personerna har flest followers, så består Twitter främst av användare 

som är vanliga människor som kommunicerar med sina vänner och bekanta (Wu et al., 2011, 

s.706) 

 

 

3.1.3.3 Marknadsföring 

Så här beskriver Twitter ur egen synpunkt hur företag använder sig av deras tjänst:  

”Twitter binder samman företag med kunder i realtid och företag använder Twitter för att 

snabbt dela information med folk som är intresserade av deras produkter och tjänster, samlar 

information om sin marknad och feedback i realtid, samt bygger relationer med kunder, 

partners och beslutsfattare (Twitter, 2012).” 

 

Som tidigare nämnts har Twitter-användningen ökat avsevärt sedan det startade. Twitter-

medvetenheten i USA ökade från 5 % under 2008 till 87 % under 2010, med 17 miljoner 

amerikaner som använder sig av Twitter. På grund av populariteten och tillväxten har Twitter 

blivit ett verktyg för offentliga människor och företag för att nå ut till önskad målgrupp 

(Twitter Usage, 2010).  

 

Jansens, Zhangs, Sobels och Chowdurys (2009b, s.2186) studie resulterade i att 

microblogging har potential för företag att bli en del av den allmänna 

marknadsföringsstrategin. Microblogging är en social kommunikationskanal som påverkar 

varumärkeskännedomen och varumärkets image, därför är det viktigt att förvalta 

uppfattningen av varumärket och bör då ha microblogging som en del av marknadsföringen 

(Jansen et al., 2009b, s.2184). Figur 6 beskriver hur microblogging påverkar kunskapen om 

varumärket som innefattar varumärkeskännedom och varumärkes-image. Twitter ger företag 

möjlighet att förstå vad kunderna tycker om ett varumärke och på samma gång är det en 

plattform där de kan kommunicera direkt med kunder för att bygga och förbättra 

kundrelationer (Jansen et al., 2009b, s.2186).  

 

Sociala plattformar som Twitter skapar möjligheter för företag att förbättra deras interna 

verksamhet och att samarbeta på nya sätt med deras kunder, affärspartner och leverantörer 

(Culnan et al., 2010, s.243). I en studie om Twitter, utförd av Jansen, Zhang, Sobel och 
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Chowdury (2009b, s.2169), visar resultatet att 19 % av alla inlägg på Twitter (tweets) 

innehåller uppgifter om ett varumärke. Av dessa tweets innehöll nästan 20 % uttryck om 

känslor för varumärket. Av dessa uttryck var mer än 50 % positiva och 33 % var kritiska om 

företaget eller produkten. 

 

Culnan, McHugh och Zubillaga (2010, s.244) trycker på i sin studie att företagsnyttan inte 

kommer från plattformen i sig utan från hur man använder sig utav den. Olika plattformar kan 

användas till olika syften. Att enkelt skapa närvaro på en populär plattform som Twitter 

garanterar inte att kunder kommer att lockas till företagets sida och samarbeta med företaget 

och företagets kunder. Relationer utgör grunden för virtuella kundmiljöer, så organisationer 

behöver en ny strategi för användning av sociala medier om de ska få värde från dessa 

nätverk. Speciellt, eftersom användningen av sociala medier är frivilligt för kunderna och 

communities resulterar från interaktioner mellan medlemmarna över tiden. Organisationer 

behöver vidta tydliga åtgärder för att bygga communities och att lära av interaktioner. 

 

Enligt Culnan, McHugh och Zubillaga (2010, s.246) finns det tre element av en effektiv 

social-media-implementering. Dessa element är: 

 

Figur 3. (Culnan et al., 2010, s.246) Effektiv social-media-implementering. 

 

När en IT-innovation, som social media, får stor uppmärksamhet känner många företag att de 

direkt måste “hoppa på tåget”, speciellt med tanke på enkelheten och den relativt låga initiala 

kostnaden för att lansera en del av dessa molnbaserade applikationer. Tidigare forskning om 

IT-innovations-"mode" fann att företag kan bli allmänt accepterade av externa komponenter, 

enbart genom att anta den senaste tekniken. Men en sådan tillämpning ger inte den önskade 

nyttan om inte företaget tar ett genomarbetat beslut om hur tekniken antas (Culnan et al., 
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2010, s.246). 

 

Ett “genomarbetat antagande”, som nämns i det första elementet, handlar om att företaget 

omsorgsfullt lägger stor vikt på att uppmärksamma sin egen omgivning genom att väga in 

förväntad affärsnytta med de medförande riskerna, innan man bestämmer sig för att anta 

implementeringen. Med andra ord innebär ett “genomarbetad antagande” att man antar rätt 

innovation i rätt tidpunkt och på rätt sätt genom alla faser av implementeringen (Culnan et al., 

2010, s.246).  

 

Culnan, McHugh och Zubillaga (2010, s.246) tror att ett genomarbetat antagande av ett socialt 

media innefattar fem element: 

 

Figur 4. (Culnan et al., 2012, s.246). ”Genomarbetat antagande”. 

 

Det andra elementet tar upp att organisationer behöver bygga ett community. Många av de 

mest effektiva sociala medie-communities är de communities som innehar en kritisk massa av 

människor som dessutom identifierar sig med detta community och på så vis fortsätter att vara 

involverade. Ju större engagemang en individ har i detta community, desto mer bidrar hon 

eller han sannolikt. Vidare, över tiden, utvecklar människor en känsla av ansvar gentemot 

detta community baserat på deras utbyte med andra medlemmar (Culnan et al., 2010, s.248). 
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Det sista elementet behandlar organisationers absorptionsförmåga att lyssna och ta till sig 

kunders åsikter. För att utveckla denna absorptionsförmåga, måste organisationer först tilldela 

formellt ansvar för att övervaka innehållet som användarna skapar i sociala mediet. För det 

andra behöver organisationerna utveckla formella system och regler som ska användas när de 

anställda bearbetar inkommande meddelanden. Reglerna ska innehålla kriterier för att avgöra 

vilka transaktioner förtjänar ett svar och hur man ska bemöta olika typer av transaktioner eller 

meddelanden. Till sist behöver organisationerna besluta hur rapporter om sociala 

medietransaktioner ska skapas, delas och användas av organisationen (Culnan et al., 2010, 

s.249-250). 

 

3.2 Brand equity (Varumärkeskapital) 

Varumärkeskapital, en av nyckeltillgångarna i ett företag, är den uppsättning tillgångar och 

förpliktelser som är knutna till varumärket. Varumärkeskapitalet tillhör företagsstrategin och 

kräver en mer strategisk och visionsinriktad ledning där långsiktighet är nyckelordet (Aaker, 

2011, s.162-163). Keller (1993, s.1) understryker vikten av att arbeta fram en strategi för att 

kostnadseffektivisera marknadsföringen. Det finns tre olika typer av varumärkestillgångar i ett 

företag, varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, och varumärkesassociationer. Alla dessa 

tre skapar lysande konkurrensfördelar och kräver därför en väldigt aktiv hantering (Aaker, 

2011, s.163).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. (Aaker, 2011, s.163). Brand Equity. 

 



 

24 
 

Varumärkeskännedom tas enligt Aaker ofta för givet, men kan vara en viktig tillgång i 

företagsstrategin. Varumärkeskännedom kan medföra en rad av olika konkurrensfördelar. Till 

att börja med bidrar en god kännedom om varumärket till att kunden känner nära bekantskap 

med varumärket och människor tycker om det välbekanta. En känsla av bekantskap har enligt 

studier visat på att det kan fälla avgörandet för val av varumärke, trots att man som kund 

saknar tidigare erfarenheter. Aaker beskriver logiken bakom det hela med att om namnet 

känns igen, så måste det vara för en anledning (Aaker, 2011, s.163). För det tredje så avgör 

hur sannolikt att ett varumärke erinras vid ett viktigt skede i köpprocessen av hur 

framträdande varumärket är. Ett starkt varumärke är svårt att konkurrera mot om kunderna 

bara ser till namnet vid ett första steg i köpprocessen. Varumärkeskännedom är en tillgång 

som kan vara mycket slitstarkt och långvarig och därför är den väldigt hållbar (Aaker, 2011, 

s.164). Keller (1993, s.3) menar att varumärkeskännedom kan beskrivas som hur väl 

varumärkets identiteter tjänar sina funktioner. 

 

En varaktig tillgång för vissa företag är lojaliteten hos den återkommande kundbasen. En 

existerande bas av lojala kunder genererar en hållbar konkurrensfördel. Att behålla och bygga 

sin existerande kundbas är mer kostnadseffektivt än att skaffa sig nya kunder (Aaker, 2011, 

s.164-165). En annan viktig aspekt med varumärkeslojalitet är den inträdesbarriär som bildas 

för nya aktörer på marknaden att slå sig in. För en ny aktör innebär det inte bara att slå sig in 

på en marknad, de måste dessutom göra det genom att övertyga kunderna om att deras tjänst 

eller produkt är bättre än de redan existerande på marknaden. Har ett företag en stor krets av 

lojala kunder skapar det en trygghet för nya kunder att välja det varumärket, kunder anser det 

bekvämt att veta att andra valt varumärket. Till sist skapar en bred kundkrets av lojala kunder 

en form av andrum när konkurrenters gör strategiska drag på marknaden, företaget har då tid 

att göra ett motdrag (Aaker, 2011, s.165). 

 

Kunders associationer till ett företag kan vara väldigt viktiga för varumärket och ses som en 

hållbar tillgång, eftersom det återspeglar varumärkets strategiska positionering. En 

varumärkesassociation är allt som direkt eller indirekt länkar till varumärket i kundernas 

minne (Aaker, 2011, s.166). Produktens eller tjänstens egenskaper och kundnyttan är 

de associationer som har uppenbar relevans eftersom de ger en anledning att köpa och därmed 

grunden för varumärkeslojalitet. Ett starkt varumärke utvecklar ytterligare en dimension av 

varumärkeslojalitet som kan vara mer trovärdigt och svårare för konkurrenter att kopiera. 

Detta kan företaget utnyttja för att skapa unika kundrelationer och POD (skiljepunkter) 
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(Aaker, 2011, s.167). Keller (1993, s.5) understryker att framgången för ett 

marknadsföringsprogram återspeglas i skapandet av gynnsamma varumärkesassociationer. 

Det är konsumenternas tro på att varumärket har egenskaper och fördelar som uppfyller deras 

behov och önskemål, vilket leder till att det bildas en positivt övergripande attityd gentemot 

varumärket. 

 

3.3 Word-of-mouth 

Processen där information överförs från person till person benämns som word-of -mouth 

(WOM). I marknasföringssyfte handlar WOM om att konsumenter delar information, åsikter 

eller respons om företag, produkter eller tjänster, med andra människor (Jansen et al., 2009a, 

s.3859). WOM har också beskrivits mer allmänt till att omfatta alla informella meddelanden 

riktade till andra konsumenter om ägande, användning eller egenskaper hos specifika varor 

och tjänster eller dess försäljare (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008, s.460). 

 

Johnson Brown och Reingen (1987, s.350) tar i sin studie upp att WOM-kommunikation är en 

av de mest allmänt accepterade uppfattningarna om konsumenternas beteende och WOM 

spelar en viktig roll för att forma konsumenternas attityder och beteenden. Genom WOM-

kommunikation kan konsumenterna inte bara få kunskap och intryck om ett varumärke från 

företaget själva, utan också från oberoende källor (Berry, 2000, s.129).  

 

3.3.1 Electronic Word-of-mouth 

Forskning visar på att människor verkar lita på till synes opartiska åsikter från människor 

utanför deras närmaste sociala nätverk, till exempel online-recensioner. Detta benämns som 

online word-of-mouth (OWOM) eller electronic word-of-mouth (eWOM) (Jansen et al., 

2009a, s.3859-3860). Definitionsmässigt kan eWom beskrivas som den informella 

kommunikationen relaterad till en varas enskilda egenskaper och användning.  Vidare kan 

man applicera samma definition på en tjänst och individen som säljer tjänsten, förutsatt att 

budskapet riktas till en konsument via webben. Bryter man ner det på individnivå innefattar 

eWom kommunikationsvägarna mellan konsument-producent, likväl som kommunikationen 

konsumenter sinsemellan (Litvin et al., 2008, s.467). En form av eWOM-marknadsföring är 

microblogging, genom webbsidor som Twitter. Microblogging är en ny form av 

kommunikation där användarna kan beskriva saker av intresse eller uttrycka åsikter som de i 

korta inlägg kan dela med sig av (Jansen et al., 2009a, s.3860).  
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Jansens, Zhangs, Sobels och Chowdurys (2009b, s.2172) har tagit fram en generell modell för 

relationen mellan varumärkesbyggande komponenter inom microblogging. 

 

 

Figur 6. (Jansen et al., 2009b, s.2172) Jansens, Zhangs, Sobels och Chowdurys modell. 

 

Kunskap om varumärket (Brand Knowledge): 

Micro-blogg-meddelanden, tweets, kan påverka kunskapen om varumärket, som direkt 

påverkar varumärkeskännedomen (Brand Awereness) och varumärkets image (Brand Image).  

 

Varumärkesrelation (Brand Relationship): 

WOM-kommunikation är vanligtvis associerad med varumärkesnöjdhet. Ett företags 

övervakning och uppföljning på inlägg och hantering av deras mikro-bloggkonton, kan 

påverka varumärkesrelationen, särskilt varumärkesnöjdheten (Brand Satisfaction) och 

varumärkesförtroendet (Brand Trust). Dessa påverkar i sin tur tillgivenheten till varumärket 

(Brand Attachment). 

 

Beteendeutfall (Behavioral Outcomes):     

Om så är fallet, kommer mikro-bloggar att ha en effekt på kundens beteendeutfall som kan 

leda till nuvarande affärer (Current Purchases) eller framtida affärer (Future Purchases). 

 



 

27 
 

3.4 Gephi 

 

3.4.1 Bakgrund 

Gephi beskriver på sin hemsida hur de verkar likt ett verktyg för människor som vill utforska 

och förstå grafer. Användaren kan analysera insamlad data genom att låta Gephi integrera 

med representationen, manipulera strukturer, former och färger för att avslöja dolda 

egenskaper. Målet är att hjälpa dataanalytiker att göra hypoteser, intuitivt upptäcka mönster, 

isolera struktursärdrag eller fel under datainsamling. Gephi kombinerar visuellt tänkande och 

interaktiva gränssnitt som tillsammans bildar ett komplement till traditionell statistik. Gephi 

är en programvara för experimentell dataanalys (EDA), vilket innebär att analysera data utan 

en statistisk modell eller en underliggande hypotes (Gephi Features, 2012). 

 

Bastian, Heyman och Jacomy (2009, s. 361) beskriver Gephi som en programvara för att 

analysera grafer och nätverk. Gephi har en öppen källkod och använder sig av en 3D-

redreringsmotor som kan visa stora nätverk i realtid vilket snabbar på utforskningen. Gephis 

flexibla arkitektur och dess förmåga att göra flera saker samtidigt öppnar för nya möjligheter 

att arbeta med komplexa datamängder och få fram värdefulla visuella resultat. Gephi ger 

enkel och bred tillgång till nätverksdata och gör det möjligt att hitta samband, filtrera, 

navigera, manipulera och skapa kluster. 

 

3.4.2 Analys av Twitter 

Ett allt mer förekommande praxis, @replies (även i kombination med # hashtags), har lett in 

forskare på vidare forskning och analys av nätverksstruktur inom Twitter-community. Studier 

av @reply-mönster där alla tweets är markerade med en specifik #hashtag kan bidra till att 

identifiera de mest centrala användarna inom det aktuella nätverket och genom dessa studier 

går det sedan att identifiera specifika aktivitetsmått över vad som gör dem centrala. Studier 

utöver sådana specifika #hashtag-communities kan ge svar på hur isolerade eller 

sammankopplade individuella #hashtag-grupper är, samt närma sig utvecklingen av en mer 

omfattande karta över globala Twitter-@reply-nätverk som också kan belysa bredare mönster 

av klustren längs regionala, språkliga, demografiska, lokala eller andra linjer. Slutligen, 

genom att integrera tidslinjen för att tweeting-data går det att få ut en studie över när 

aktiviteten är hög och låg över tid (Bruns, 2011, s.2-3). Genom att använda sig av Retweet 

Monitor, ett plugin till Gephi, kan Twitters nätverk sökas av efter ett givet sökord, en 
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#hashtag. Denna metod kan användas som grund för att få fram data från Twitter efter egna 

önskemål på hur ofta detta sökord förekommer i retweets. Med denna insamlade data kan 

Gephi sedan visualisera resultatet (Retweet Monitor, 2012). 
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4. Empiri 

Facebook är idag det största sociala mediet i Sverige med 4 659 540 användare 

(Checkfacebook, 2012) och slår idag Twitter med hästlängder var det gäller användare. 

Däremot är Twitter-användare mer trogna de företag de följer jämfört med Facebook 

(Facebook vs Twitter, 2012). I detta kapitel beskrivs Twitters aktivitet i Sverige samt på 

djupet hur fyra fastighetsmäklarbyråer använder sig av tjänsten. Även de resultat som 

uppkom med programvaran Gephi och dess plugin Retweet Monitor presenteras.  

 

4.1 Twitter i Sverige 

I december 2010 genomfördes en undersökning, “Twitter census. En rapport om Twitter i 

Sverige” som resulterade i att det då var 91 316 Twitter-konton som någon gång gjort en 

uppdatering på svenska. Av dessa konton var 35 993 aktiva konton. Med ett aktivt Twitter-

konto menas att man gjort totalt tre eller fler tweets och den senaste tweeten var uppdaterad 

inom 30 senaste dagarna. De mest aktiva kontona, de konton som uppdaterat minst en tweet 

om dagen den senaste månaden, uppgick till 11 215 (Brynholf, 2011, s.3). Det finns även 

passiva användare, men dessa är svåra att identifiera. Med en passiv användare menas att en 

person har ett Twitter-konto endast för att omvärldsbevaka eller att få inblick. Hampus 

Brynolf på Intellecta corporate som genomförde denna undersökning är övertygad om att 

Twitters genomslag är stort och att räckvidden är mångdubbel antalet aktiva twittrare 

(Brynholf, 2011, s.10). 
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Figur 7. (Brynolf, 2012, s.6). Registreringstakt på Twitter i Sverige.  

 

Det som kan utläsas ur figur 7 är registreringstakten av nya Twitter-konton i Sverige från det 

att Twitter lanserades, juli 2006, till mars 2012. Registreringstakten det senaste året är väldigt 

hög. 

 

 

Figur 8. (Brynolf, 2012, s.6). Svenska konton på Twitter. 

 

I figur 8 kan man se det totala antalet Twitter-konton i Sverige från det att Twitter lanserades, 

juli 2006, till januari 2012. Antalet har dubblerats det senaste året. 

 

Idag år 2012 har Intellecta coporate gjort en ny rapport “#Twittercensus 2012” och denna 

visar att det svenska antalet Twitter-konton har ökat till mer än de tredubbla, 299 000 konton 

som någon gång gjort en uppdatering på svenska, sedan december 2010. Mer än hälften av 

dessa konton har registrerat sig det senaste året. 171 000 konton är aktiva användare och de 

mest aktiva användarna uppgår nu till 53 000 stycken (Brynolf, 2012, s.5). Intellecta corporate 

har tittat på klusterbildningarna bland de mest aktiva svenska twitter-kontona och hur Twitter 

har spridits över tid. Resultatet från detta visade att Twitter har gått från en så kallad nischad 

tjänst där de från början mest varit teknik- och media intresserade, där det senare tillkom 

många journalister och opinionsbildare, till en mer allmän tjänst där många helt nya kluster 

vuxit fram (Brynolf, 2012, s. 15). 

 

Det finns fler undersökningar som behandlar svenskarnas användning av Twitter. En av dem 
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genomfördes av Aitellu i december 2011 och enligt den mätningen fanns det då 153 131 

svenska Twitter-konton (Johansson & Fendrich, 2011, s.3). Aitellus resultat är inte direkt 

jämförbart med Intellecta corporates resultat. Detta kan förklaras med avgränsningen av vilka 

konton som ska ingå i mätningen, d.v.s. definitionen av ”svensk” (Brynolf, 2012, s.17). En 

annan undersökning vid namn “Svenskarna och Internet 2011” behandlade Twitter till en del. 

Där visade det sig att 7 % av den svenska befolkningen använde sig då av Twitter och de är 

framförallt unga användare (Findahl, 2011, s.21). Anledningen till att denna mätning skiljer 

sig mot Brynolfs (2012, s.5) mätning av svenskars användning av Twitter, vilken visar 3,15 % 

av svenska befolkningen, 9 495 113 människor (SCB, 2012), är att Findahls (2011, s.61) 

mätning bygger på en generaliserad intervjuundersökning. 

 

4.2 Intervju om fyra fastighetsmäklarbyråers Twitter-användning 

I detta ansnitt beskrivs de empiriska resultaten från de intervjuer som genomförts. De 

intervjuade personerna kommer inte nämnas vid namn i denna text, utan enbart 

fastighetsmäklarbyrå, för att underlätta för läsaren. Namn på personerna återfinns i 

Metodkapitlet under Urval på s 8.  

 

4.2.1 Fördelar och nackdelar 

Under de empiriska studierna i intervjuformat var vårt syfte att de intervjuade själva skulle 

inleda med att berätta om vilka nackdelar och fördelar de såg på Twitter som 

marknadsföringskanal inom deras byrå. Svaren på frågorna var väldigt varierande och en sak 

som stod ut bland de andra byråerna var Fastighetsbyrån som berättade att huvudsyftet med 

deras Twitter-kanal är att nå ut till journalister och opinionsbildare och de ser det som en stor 

fördel att det idag finns en kanal där de kan nå dessa personer på ett enkelt sätt. Notar anser 

att fördelen med Twitter ligger i att kostnadseffektivt kunna marknadsföra sitt varumärke mot 

potentiella kunder, speciellt tror de sig kunna nå ut till en yngre publik som i framtiden då ska 

välja Notar när de ska köpa eller sälja bostad. Skandiamäklarna ser Twitter mer som en kanal 

där de kan omvärldsbevaka och finnas tillhands. De vill ha koll på omgivningen och se vad 

som sägs och skrivs om deras varumärke, för att på så vis lätt kunna bemöta kritik och svara 

på frågor, men även ta till sig av uppskattning. De vill ha uppsyn över bostadsmarknaden och 

fastighetsmäklarbranschen, samt vad som sägs om fastighetsmäklare och liknande saker. 

Notar har fått många positiva reaktioner av att finnas på Twitter, exempel på detta är när 

media-profilen Calle Schulman (24 702 followers (Twitter CalleSchulman, 2012)) bytte sin 
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profilbild till Notars varumärke i en vecka mot att Notar skänkte pengar till välgörenhet. Detta 

uppmärksammades och gav positiva effekter. 

 

Svensk Fastighetsförmedling ser i dagsläget ingen nytta av Twitter i annan form än som en 

kanal för att annonsera ut lediga tjänster. Det är ett aktivt val från deras sida att avstå från 

Twitter, då det har ”hamnat lite mellan stolarna” och deras tid inte riktigt räcker till. De menar 

att de finns på Twitter av den anledningen att alla andra fastighetsmäklarbyråer gör det, vilket 

de anser kan kännas lite fånigt.  

 

Nackdelarna som nämns av både Fastighetsbyrån och Notar är att det alltid finns en risk att 

hamna i fel forum med sina inlägg. De syftar på att ett inlägg kan retweetas på ett sätt som 

inte gynnar byrån eller som inte känns som en bekväm situation sett ur byråns ögon. 

Fastighetsbyrån menar att det krävs att man alltid är skärpt med vad som skrivs, men att det i 

sig inte behöver vara en nackdel utan snarare en positiv press som medför att fel mer sällan 

begås. Det blir till ett förhållningssätt helt enkelt. På frågan om nackdelar med Twitter 

uppkom ett annorlunda svar, gentemot de andra byråerna, från Skandiamäklarna som menar 

att nackdelen ligger i att antalet aktiva på Twitter är lågt och att de därför inte prioriterar 

Twitter lika högt som andra sociala medier. 

 

4.2.2 Användning 

Twitter har funnits i snart sex år, men i Sverige har det börja växa på senare år. Frågan 

ställdes till de fyra byråerna när de började använda sig av Twitter. De som varit med längst 

av dessa fyra byråer är Skandiamäklarna som funnits på Twitter i tre år. Deras egen förklaring 

på varför de var först är att den tidigare ansvarige för digitala medier twittrade mycket själv 

och gillade tjänsten. De tror att anledningen till att de just nu är störst bland 

fastighetsmäklarbyråerna på Twitter är för att de har twittrat längst tid. Svensk 

Fastighetsförmedling har funnits på Twitter i drygt två år, medan Notar registrerade sig för 

drygt ett år sedan. Fastighetsbyrån började med att deras pressansvarige twittrade från ett 

personligt konto på grund av att deras namn hade beslagtagits av en privatperson. Efter att ha 

kontaktat Twitter.com fick de sedan tag i namnet Fastighetsbyrån och har nu twittrat under det 

sedan sommaren 2011.  

 

Tanken var sedan att kartlägga vilka inom byråerna som har tillgång att använda sig av 

Twitter-kontot. Övergripande så har endast de ansvariga tillgång att skriva på Twitter, det 
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varierar mellan en till tre personer på varje byrå. Notar har varit inne på att öppna upp sitt 

Twitter-konto så att alla anställda kan skriva, men känner att de fortfarande inte är där än. 

Skandiamäklarna lägger också till att det är fritt för deras kontor att ha egna Twitter-konton, 

de är alltså inte bundna till ett centralt konto.  

 

Användningen av Twitter varierar stort mellan de olika fastighetsmäklarbyråerna. 

Fastighetsbyrån använder sig av ett väldigt uppstrukturerat arbetssätt, där både RSS-feedar 

och egenkomponerade feedar används för att bevaka allt som skrivs om fastighetsmäklare och 

om Fastighetsbyrån. De använder också olika tjänster som underlättar bevakningen, både en 

gratistjänst och några som de köper in. Innehållet i Fastighetsbyråns Twitter inriktar sig mot 

nyheter, branschnyheter och vad som händer på marknaden. De försöker hitta lite roliga och 

personliga saker att skriva om, som kan sprida sig på olika sätt, samt retweeta det som är 

intressant och svara på frågor.  Skandiamäklarna däremot anser sig inte ha samma 

personalkapacitet som exempelvis Fastighetsbyrån och använder sig därför inte lika mycket 

av Twitter i PR-syfte. Istället försöker Skandiamäklarna ge värdefulla tips till sina followers 

om bostadsmarknaden, deklarationen eller retweeta olika intressanta inlägg. Skandiamäklarna 

anser själva att de har en större frihet att twittra om annat än bostadsfrågor och menar sig ha 

en mer tillåtande syn på innehållet i sina tweets. De twittrar också om saker som är av eget 

intresse. Skandiamäklarnas ambition är att deras Twitter ska ge något mer innehållsrikt än 

bara länkar till andra källor, de vill att man ska kunna läsa annat än bara tips om var man kan 

läsa mer. Dock säger de också att ”…det är inte så lätt att twittra intressant och smart, eller 

hur jag ska uttrycka det.” 

 

Svensk Fastighetsförmedling i sin tur använder sitt Twitter-konto enbart för att annonsera ut 

jobb-annonser för de olika franchise-kontoren och menar att det mycket beror på att han som 

satt på tjänsten att arbeta med sociala medier innan, nu har slutat, vilket medfört att den 

tjänsten hamnat i något slags vakuum utan att de vet riktigt hur de ska göra i framtiden. 

Tidigare när tjänsten var tillsatt använde Svensk Fastighetsförmedling sin Twitter till att 

bemöta kommentarer och besvara frågor på ett mer aktivt sätt. Notars sätt att jobba lutar mer 

åt att skapa aktivitet på deras Twitter-konto. De lägger ut bostäder om någon kund ber om det, 

de länkar till sin hemsida eller liknande om det sker något intressant i organisationen utanför 

Twitter. För att skapa en extra stor hype använde sig Notar av Måns Zelmerlöw för att göra 

objektsbeskrivningar, vilket ledde till många retweets och stort intresse, annars är mycket av 

det som skrivs spontant och ska vara underhållande för följarna. Fastighetsbyrån påpekade 
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också att man inte kan skriva vad som helst på Twitter och tog upp ett exempel då en 

journalist skulle köpa en lägenhet och ville ha rådgivning om hur mycket han skulle buda på 

lägenheten. Detta anses inte lämpa sig att diskutera över Twitter, utan i detta fall borde man 

träffas, menar Fastighetsbyrån och fyller i att man måste hitta intressanta saker att skriva om. 

”Det går liksom inte bara att köra, man måste kunna anpassa sig och stämma av och testa 

sådär. Våga lite.”. 

 

4.2.3 Strategi 

Vid en närmare undersökning om någon av fastighetsmäklarbyråerna hade någon uttalad 

strategi eller ett skrivet dokument som styrde deras aktivitet på Twitter, var svaret att 

Fastighetsbyrån har ett upprättat dokument för vilka syften och mål de olika sociala 

mediekanalerna har och även en upprättad policy om hur de ska förhålla sig, men mycket 

ligger på den pressansvariges bord att ta beslut om vad som ska skrivas. På Notar har man 

sagt att de fortfarande går försiktigt fram för att öka antalet följare och komma in i själva 

Twitter-tänket, sedan när det satt sig börja titta mer på en strategi. Svensk 

Fastighetsförmedling har även dem en policy för hur man ska bete sig i samband med sociala 

medier, att man inte själv ska gå in och svara på exempelvis arga inlägg från kunder och 

liknande, utan vända sig till den pressansvarige. Skandiamäklarna använder sig av en strategi 

för både Facebook och Twitter som säger att under byråns namn ska man inte ha en 

påträngande attityd, man ska vara vänlig, ge tips och råd samt använda ett personligt tilltal för 

att inte framstå som så formell hela tiden. Dock säger Skandiamäklarna att de är i behov av en 

strategi som är mer anpassad och utformad efter Twitter. 

 

4.2.4 Followers och Followees 

På frågan om fastighetsmäklarbyråerna känner till vilka slags användarsegment som följer 

deras Twitter-konto svarade Svensk Fastighetsförmedling att de inte känner till vilka följarna 

är. Fastighetsbyrån erkänner att de inte besitter överdrivet många följare i dagsläget, dock 

trycker de på att detta inte heller är deras mål, de satsar mer på att nå ut till rätt sorts följare. 

Enligt dem är de rätta följarna exempelvis relevanta journalister och trycker på att de ändå 

skulle vilja nå fler än de gör i dagsläget. Skandiamäklarna gissar att det är många journalister 

som följer deras Twitter och Notar vet om att det är journalister som följer dem. 

Skandiamäklarna och Notar menar annars att deras följare består av mycket branschfolk. 

Notar sammanfattar detta genom att säga ”Det blir lite som en ankdamm de här Twitter-
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kontona, där alla mäklarbyråer följer varandra”. Fastighetsbyrån trycker dock på att det råder 

en sjyst stämning mellan de olika fastighetsmäklarbyråerna på Twitter. 

 

Fastighetsbyrån följer fler twitter-konton än antalet som följer deras. De har ingen uttalad 

strategi för att öka antalet följare, men menar ändå att de väljer att följa konton som de vill ska 

följa deras konto, dock menar de att man måste vara realistisk och inte tro att alla på Twitter 

vill följa deras konto. ”Det är ju inte … som om Britney Spears kommer och addar, alltså som 

börjar följa oss…” lägger Fastighetsbyrån till lite skämtsamt. Fastighetsbyrån gör inga större 

marknadsföringsåtgärder för att locka följare till sitt Twitter-konto, undantag för 

pressmeddelanden då deras konto inte riktar sig till kunder. Notar däremot marknadsför sitt 

Twitter-konto intensivt på både skolor och under fastighetsmäklar-dagar, för att på så vis få 

fler studenter att följa deras konto. De har även funderingar på att i framtiden använda sig av 

tävlingar för att öka antalet följare. Skandiamäklarnas taktik är att vända sig till personer som 

är intresserade och då framförallt de som köper och säljer bostäder, ”Det kanske inte är så 

jätte intressant om det är någon som är 15 år som följer oss, men sedan är det ju klart. Det 

handlar ju om att skapa en relation…”.     

 

En fråga som ställdes till tre av fastighetsmäklarbyråerna var om de själva någon gång märkt 

av en ”brytpunkt” i antalet följare, där de kände av en markant skillnad. Fastighetsbyrån hade 

redan samlat på sig ett antal från den pressansvariges privata konto, så de kom fort upp i antal 

och det kändes bra att inte börja från ”skratch”. Någon brytpunkt kände de dock inte. Notar 

känner inte att de är där än, de antyder på att man måste ha över 1000 följare ungefär för att 

öka frekvensen på antalet nya följare. Skandiamäklarna visste inte riktigt om någon effekt. 

 

Fastighetsmäklarbyråerna själva följer alla sina konkurrenter. Skandiamäklarna och 

Fastighetsbyrån gör det av syfte att hålla uppsyn på vad de gör. Notar ser det som en 

självklarhet att följa alla i branschen, både kollegor och konkurrenter. Svensk 

Fastighetsförmedling väljer även att följa konton som är ”… bra att ha, som har många följare 

i sig.”. Fastighetsbyrån följer journalister för att ha koll på vad de skriver och vilka ämnen de 

tar upp. De väljer också att följa intressanta människor för att se vad det twittras om i 

dagsläget och för att hålla koll på bostadsmarknaden. Skandiamäklarna följer också personer 

som har med bostadsmarknaden att göra och även privatpersoner.  
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4.2.5 Twitter som kanal 

Fastighetsbyrån riktar kritik mot Twitter och menar att det är en väldigt smal kanal och att det 

är väldigt få som är aktiva. De som är aktiva är ofta extremaktiva och det är ganska många 

konton som inte är aktiva alls, menar de. ”Sen så är det också en liten grupp människor som är 

journalister, media-människor, sociala media-människor som är lite som en klick liksom, som 

håller på med varandra sådär.”, men han tillägger också att Twitter är en betydande kanal om 

man vill nå den här typen av användare. Fastighetsbyrån menar att dessa användare tar 

Twitter på ett extremt stort allvar och att Twitter är deras värld, men att det är en väldigt 

viktig värld. Där kan information sprida sig från Twitter till traditionell media och vise versa. 

Detta medför en stor risk men även en stor potential, man måste vara fullt medveten om att en 

sådan spridning kan komma att betraktas av kunder, på både gott och ont. Ett exempel som 

Fastighetsbyrån tar upp är granskningen av en fastighetsmäklare på Bjurfors som hade använt 

sig av en utsiktsbild från balkongen i en objektsbeskrivning, men som visade sig vara extremt 

in zoomad och som utelämnade mycket av den verkliga utsikten. Detta exempel spred sig 

väldigt mycket på Twitter och både Affärsvärlden och DN uppfattade detta och skrev om det i 

sina tryckta och elektroniska medier (Affärsvärlden, 2011)(DN, 2011).   

 

4.2.6 Potential och framtid 

Twitters potential var en fråga som diskuterade med alla fyra fastighetsmäklarbyråer. 

Fastighetsbyrån tog upp som exempel att både Adam Alsing och Titti Schultz har responderat 

på tweets från Fastighetsbyrån, och menar att det är kul att det går att få ihop olika konstiga 

konstellationer och oväntade människor på ett enkelt sätt. Svensk Fastighetsförmedling ser 

potentialen i att kunna se användares negativa åsikter och kunna vända dem genom att snabbt 

hjälpa dem med deras problem och besvara klagomålen. De tror absolut att det finns ett värde 

av att använda sig av Twitter, men menar att det då gäller att sätta ambitionsnivån, lägga den 

tids som behövs. Notar däremot vill inte dra några tidiga slutsatser och menar att det är för 

tidigt än för deras del. De kommer fortsätta med Twitter ett år till och se hur det känns och 

vad kanalen kan ge, innan de gör någon djupare analys. Skandiamäklarna menar att 

potentialen ligger i att kunna fånga upp kunder via Twitter och erbjuda hjälp om någon söker 

en fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån anser att denna metod är ett ineffektivt sätt att arbeta på. 

Skandiamäklarna vet att det finns exempel på då tips via Twitter lett till konkreta affärer, de 

förtydligar att det gäller att inte vara för påträngande, utan vara där och tala om att det finns 

om någon behöver hjälp. Trots att Skandiamäklarna inte prioriterar Twitter högst av sina 

sociala medier på grund av uppstartande av blogg, trycker det på möjligheten att använda 
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Twitter som kundsupport-kanal där användare enkelt kan ställa frågor och få snabba svar. 

Fastighetsbyrån tror dock att detta användningssätt inte är ett effektivt sätt, då man inom 

fastighetsmäklarbranschen vanligtvis vänder sig till sin mäklare med frågor och problem. 

Fastighetsbyrån väljer även att ta upp kritik mot att Twitter inte skapar så väldigt mycket 

interaktion och är inte heller en så prioriterad kanal från deras sida. De använder Twitter som 

ett komplement och har inga högt ställda förväntningar på kanalen, men menar att om någon 

gör en sökning på Fastighetsbyrån på Twitter måste de finnas där, annars känns det omodernt.  

 

4.2.7 Bevakning och feedback 

För bevakning av Twitter och andra sociala medier använder sig byråerna av olika verktyg. 

Svensk Fastighetsförmedling använder sig av ett verktyg från Google, samt MeltWater. De 

nämner också att de har ett internt verktyg som deras webbyrå har byggt, vilket samlar in allt 

som sägs om deras varumärke. Notar har ett verktyg som skickar ett mail till ansvarige varje 

gång deras varumärke nämns i olika medier, Skandiamäklarna i sin tur har en 

bevakningstjänst på Facebook och Twitter, där de prenumererar på olika förbestämda sökord. 

Fastighetsbyrån kritiserar de flesta betaltjänster av bevakning och menar att deras bästa 

verktyg är de som är gratis. De använder sig av många olika bevakningstjänster, både för 

sociala och tryckta traditionella medier.  

 

Genom bevakningstjänsterna uppkommer olika former av feedback. De olika 

fastighetsmäklarbyråerna fick frågan hur de hanterade denna feedback. Skandiamäklarna 

nämner att de svarar på frågorna och åsikterna personligen. De har tidigare kört en kampanj 

på Twitter, ”Fråga oss”, som just handlade om att ställa frågor och få svar på ett specifikt 

Twitter-konto. Notar menar att det är väldigt sällan de får feedback via Twitter, de får 

betydligt mer feedback via Facebook och bloggar. Svensk Fastighetsförmedling brukar gå via 

sin presschef och tillsammans svara på den feedback de får via Twitter, för att på så sett hålla 

en hög nivå. 

  

4.2.8 Public Relations (PR) 

Tre av de fyra fastighetsmäklarbyråerna nämner att de alla arbetar mer eller mindre med PR-

byråer. Skandiamäklarna arbetar själva väldigt lite med PR-frågor, utan konsulterar de flesta 

frågorna till deras PR-byrå. Det innefattar bevakning, samt kontakten med journalister. De har 

inte så bra insikt i exakt vad PR-byrån gör, men de vet att de skriver pressmeddelanden och 

kör kampanjer exempelvis. Skandiamäklarna ser möjligheten att använda Twitter för att flytta 
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PR-frågorna närmare i framtiden. Notar använder sin PR-byrå till rådgivning och 

medieträning, vilket har lett till samarbeten med olika kända media-profiler på Twitter. På 

Fastighetsbyrån är PR något de själva arbetar mycket med, men använder sig ändå av en PR-

byrå för rådgivning. Ett exempel på det samarbetet är Mäklarkvitter.  

 

4.2.9 Mäklarkvitter 

 

Figur 9. (Mäklarkvitter, 2012b). Mäklarkvitters hemsida. 

 

Mäklarkvitter är en plattform framtagen i syfte att samla olika tweets, skrivna om 

fastighetsmäklare av vem som helst, för att skapa en diskussion om fastighetsmäklaryrket och 

synen på fastighetsmäklare. De har tidigare försökt med detta på andra sätt, men känner nu att 

de lyckats göra det på ett mer modernt och roligt sätt, med glimten i ögat. Fastighetsbyrån vill 

visa att de tar upp frågor rörande detta för att se vad som kan göras åt problemen, som kan 

förändra bilden på lång sikt. Tanken med Mäklarkvitter är att ”köra på ett tag och se liksom 

vad det blir”. De vill visa allmänheten och mäklarbranschen att Fastighetsbyrån vågar sticka 

ut och vara annorlunda. Fastighetsbyrån känner att många, framförallt etablerade 

fastighetsmäklare, tycker att de är ”lite mossiga och vågar ingenting, samt lite för traditionella 

och tråkiga”. Detta är alltså ett steg i den riktningen för att ändra den synen på 

Fastighetsbyrån.  
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4.3 Empiriska fakta om de fyra intervjuade fastighetsmäklarbyråerna 

Svensk Fastighetsförmedling, Notar och Skandiamäklarna har alla tre länkar från deras 

hemsidor till deras Twitter-konton (SvenskFast hemsida, 2012)(Notar hemsida, 

2012)(Skandiamäklarna hemsida, 2012). Fastighetsbyrån har ingen länk via deras hemsida till 

deras Twitter-konto (Fastighetsbyrån hemsida, 2012), men på Mäklarkvitter återfinns en 

sådan länk (Mäklarkvitter, 2012a) 

 

4.4 Gephi 

Genomförandet av denna metod krävde fem försök. Till en början antogs det att de första fyra 

sökningarna misslyckades på grund av att de valda #hashtagsen (Notar, Mäklare, Real Estate, 

Estate) inte existerade i retweets under testperioden. Vid det sista försöket vände sig 

författarna till utvecklarna av pluginet Retweet Monitor för svar och fann i deras support att 

vissa fel i programvaran existerade, vilket kunde lösas genom en ominstallation. Det femte 

försöket gav då 140 träffar på #hashtagen Realestate. 

 

Figur 10. Ghepi 1.  
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I figur 10 visas resultatet från Gephi och sökningen på #realestate utan bearbetning. Texten 

(Edges) på bilden föreställer användare på Twitter som använt sig av ordet realestate i en 

#hashtag och sedan blivit retweetade. Strecken (Nodes) på bilden symboliserar dessa reetwets 

och dras mellan den användare som skrev tweeten samt de som har retweetat den. 

 

 

 

Figur 11. Gephi 2. 

 

Figur 11 visar en bearbetad kartläggning av det rådata som visades i Figur 10. Här framgår det 

tydligare hur de olika retweetsen av #realestate har färdats. Denna bearbetning är en av många 

varianter för att utläsa information av insamlad data. 
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Figur 12. Gephi 3. 

 

Figur 12 visar ett exempel ur Figur 11 där en användare (Cgy_Real_Estate) har retweetat sju 

inlägg innehållande #realestate. Vilken användare som retweetat en tweet med #realestate kan 

utläsas av pilarnas riktning. Exempelvis har användaren ImagraphicX retweetat användaren 

seotweetz tweet. Det man också kan utläsa är att Cgy_Real_Estate är en aktiv användare i sitt 

community. 
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5. Analys 

Detta kapitel kommer att behandla de empiriska resultaten och analyseras med hjälp av den 

vetenskapliga teorin. Syftet är att empiriskt kartlägga Twitter-användandet hos 

fastighetsmäklarbyråerna och med teorin analysera användingssättet. 

 

5.1 Twitters storlek i Sverige 

Enligt Bruns (2011, s.2) har Twitter etablerats sig som världens näst viktigaste 

medieplattform efter Facebook och Hughes, Rowe, Batey och Lee (2012, s.562) beskriver 

Twitter som en snabbt växande tjänst. Brynolf (2012, s.6) rapporterar att antalet svenska 

Twitter-konton har ökat till mer än de tredubbla från december 2010 till januari 2012. 

Antalalet registrerade svenska Twitter-konton uppgick i januari 2012 till 299 000. Med den 

siffran kan man konstatera att Twitter-användningen fortfarande är relativt låg i Sverige om 

man jämför exempelvis med Facebook. Det procentuella antalet användare av Facebook i 

Sverige (Checkfacebook, 2012) ligger idag på 49,07 %, medan antalet Twitter-användare av 

svenska befolkningen i januari låg på ca 3,15 %. De båda procentsatserna har använt sig av 

samma befolkningsmängd, 9 495 113 människor, för att kunna jämföra resultaten (SCB, 

2012). Fastighetsbyrån understryker att Twitter är en väldigt smal kanal, med få aktiva, men 

de menar också att det är en betydande kanal där man kan nå ut till media och på så sätt få en 

betydligt bredare spridning. De ser Twitter som ett komplement i marknadsföringssyfte. 

 

5.2 Spridning 

Information som skrivs på fastighetsmäklarbyråernas Twitter når inte bara de personer som 

valt att följa företaget, utan kan sprida sig vidare både som retweets eller via #hashtag-

sökningar. #hashtags gör det möjligt för avsändare att nå ut med sina tweets till användare 

som inte följer kontot (Bruns, 2011, s.1). 

 

Fastighetsbyrån underbygger analysen om att Twitter är ett enkelt sätt nå ut till, i deras fall 

journalister och opinionsbildare, vilket är Fastighetsbyråns syfte med Twitter i nuläget. Dock 

trycker de på att det är orealistiskt att tro att alla vill följa deras Twitter-konto, ett problem 

som kan lösas med retweets och #hashtags. Detta påstående underbyggs av Bruns & Burgers 

(2011, s.1) teori om #hashtagens roll som ett medel för att samordna diskussioner mellan 

användare utanför befintliga ”follower-nätverk”. Lyckas man kombinera en populär #hashtag 

med en fyndig och intressant tweet som väcker uppmärksamhet, kan detta i sin tur leda till 
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retweets. Ett exempel är Notars Måns Zelmerlöw-tweet. Retweets är annars svåra att påverka 

rent strategiskt, då det helt bygger på vad andra tycker är intressant och agerar (Suh et al., 

2010, s.178). Fastighetsbyrån och Skandiamäklarna understryker båda vikten av att innehållet 

i en tweet måste vara intressant, men att det inte alltid är så lätt enligt Skandiamäklarna.  

 

Det finns ytterligare en väg att gå för att på Twitter sprida sina tweets. Som användare av 

Twitter kan man adressera en tweet till en annan användare genom att använda sig av ett 

@reply. Det finns en variant där tweeten kan omnämna en annan användare genom att skriva 

ett @ framför ett användarnamn, då kallas det @user (Boyd et al., 2010, s.2). Här kan en 

fastighetsmäklarbyrå engagera en användare vars follower-krets är väldigt bred, för att på så 

vis synas i större skala. Fastighetsbyrån har lyckats med detta både hos @AdamAlsing, som 

ledde till ett omnämnande i TV-programmet Adam Live, samt med @TittiSchultz som på 

samma sätt blev till ett omnämnande i radioprogrammet RIX Morgon Zoo. Notar har under 

liknande omständigheter haft en dialog med @CalleSchulman, media-profil med 24 702 

följare (Twitter CalleSchulman, 2012), där de köpte hans profilbild under en vecka och 

pengarna gick till välgörenhet. Det är svårt att mäta om strategiska drag som dessa genererar 

fler kunder eller ett starkare varumärke, men enligt teorin så är varumärkeskännedom något 

som ofta tas för givet, men kan vara en viktig tillgång i företagsstrategin (Aaker, 2011, s.163). 

Att en fastighetsmäklarbyrå som Notar väljer att associeras med välgörenhet på en offentlig 

plats som Twitter, gör att deras varumärke på ett strategiskt sätt kan positionera sig i 

konsumenters minne, vilket i sin tur enligt Aaker (2011, s.166) kan leda till ökad 

varumärkeslojalitet. Keller (1993, s.5) understryker vikten av gynnsamma 

varumärkesassociationer och hur det återspeglas i framgångsrika marknadsföringsprogram.  

 

5.3 Risk 

Notar och Fastighetsbyrån nämner i intervjuerna vikten av att alltid vara skärpt när man 

florerar på sociala medier. Risken är alltid stor att hamna i obekväma situationer och forum 

man inte vill synas i. Ett exempel som Fastighetsbyrån nämner är den Bjurforsmäklare som 

använde sig av en väldigt in zoomad bild i sin objektsbeskrivning, men som blev avslöjad via 

Twitter och sedan publicerad i både DN och Affärsvärlden. Detta fall blev en negativ WOM 

som enligt teorin är en av marknadsföringens viktigaste kommunikation för att forma 

konsumenternas attityd och beteende (Johnson et al., 1987, s.350). En av de starkaste 

egenskaperna med WOM är att kunskapen och intrycken som förmedlas ofta kommer från 
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oberoende källor (Berry, 2000, s.129) och med Twitters enkelhet att sprida information kan 

detta marknadsföringsverktyg vara en stark bidragande framgångsfaktor, om en 

fastighetsmäklarbyrå lyckas skapa positiv WOM.  

 

5.4 eWOMs påverkan på varumärket 

WOM på internet, eWOM, via tweets förklaras bra med Jansens, Zhangs, Sobels och 

Chowdurys (2009b, s. 2172) modell om hur kunskapen om varumärket, det vill säga 

varumärkeskännedomen och varumärkets image, är byggstenarna i en process mot framtida 

och nuvarande affärer. De visar i modellen hur varumärkeskännedomen inte bara påverkar 

konsumenternas kunskap om varumärket, utan har också en direkt påverkan på relationen till 

varumärket samt direkta försäljningar. Skandiamäklarna menar att potentialen i Twitter sitter i 

att kunna fånga upp kunder och erbjuda hjälp för de som söker en fastighetsmäklare. Här 

menar de även att det finns exempel på hur detta har genererat konkreta affärer, medan 

Fastighetsbyrån anser att den här metoden är ett ineffektivt arbetssätt.  

 

Figur 13. (Jansen et al., 2009b, s.2172). Översatt version av Jansens, Zhangs, Sobels och 

Chowdurys modell. 

 

Ett företags övervakning och uppföljning på inlägg och hantering av deras Twitter-konto, kan 

påverka varumärkesrelationen, särskilt varumärkesnöjdheten och varumärkesförtroendet 

(Jansen et al., 2009b, s.2172). Svensk Fastighetsförmedling har insett potentialen i att kunna 

se Twitter-användare med negativa åsikter och vända dem genom att besvara och hjälpa med 
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problem. För att finna dessa kunder använder samtliga intervjuade byråer sig av olika 

bevakningsverktyg. Vikten av detta styrker Culnan, McHugh och Zubillaga (2010, s.246) i det 

tredje elementet i effektiv social-media-implementering (Figur 3) som handlar om 

absoptionsförmåga. Genom att fånga upp missnöjda kunder på detta sätt så stärker man 

varumärkesnöjdheten, inte bara hos den kunden utan även hos andra Twitter-användare med 

samma problem eller frågor. Varumärkesnöjdheten har en direkt påverkan på kunders 

tillgivenhet till varumärket, men tillgivenheten påverkas också av varumärkesförtroendet. 

Fastighetsbyråns skapande av Mäklarkvitter är ett led i att stärka sitt eget 

varumärkesförtroende, genom att skapa en diskussion om fastighetsmäklaryrket och synen på 

fastighetsmäklare. De har som syfte att på lång sikt förändra bilden av sin byrå och sina 

anställda i konsumenternas och branschens ögon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. (Jansen et al., 2009b, s. 2172). Varumärkesrelation. 

 

Tillgivenhet till ett varumärke är grunden till försäljning, både nuvarande och framtida 

(Jansen et al., 2009b, s.2172). Notar har sett fördelen med att kostnadseffektivt kunna fånga 

upp framtida potentiella kunder genom att öka kundernas tillgivenhet till varumärket. 

Skandiamäklarna säger att ”Det kanske inte är så jätte intressant om det är någon som är 15 år 

som följer oss, men sedan är det ju klart. Det handlar ju om att skapa en relation…”, vilket 

antyder att även de har sett potentialen i att stärka tillgivenheten till varumärket som i sin tur 

kan leda till framtida affär.    
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Figur 15. (Jansen et al., 2009b, s.2172). Beteendeutfall. 

 

5.5 Strategi 

I problemfrågeställningen ställdes frågan om de fyra fastighetsmäklarbyråerna använder sig 

av en uttalad strategi. Culnan, McHugh och Zubillaga (2010, s.244) säger i sin studie att 

företagsnyttan inte kommer från plattformen i sig, i det här fallet Twitter, utan från hur man 

använder sig utav den. De menar att det inte räcker med att bara skapa närvaro på Twitter, 

utan organisationer behöver ta fram en utformad strategi för att skapa ett värde från nätverket. 

I dagsläget är det Svensk Fastighetförmedling som är den minst aktiva av de fyra byråer 

denna studie innefattar och det är också de som säger sig finnas på Twitter av anledningen att 

alla andra fastighetsmäklarbyråer gör det. Det är också Svensk Fastighetsförmedling som i 

nuläget lägger minst fokus på någon form av strategi till Twitter, då tjänsten enbart utnyttjas i 

syfte att annonsera ut lediga jobb-annonser. Enligt teorin finns det tre element vid 

implementeringen av ett socialt media på effektivast sätt (Figur 3). Culnan, McHugh och 

Zubillaga (2010, s.246) menar att ett företag först måste ta ett genomarbetat beslut om hur 

Twitter ska tas an innan de ger sig in i nätverket. Detta sker genom fem element som bygger 

på ett ”genomarbetat antagande”, där avgörandet ligger i att vid rätt tidpunkt implementerar 

rätt innovation på rätt sätt. Följande är en analys av hur och om de fyra 

fastighetsmäklarbyråerna har implementerat de fem elementen. 
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Figur 16. (Culnan et al., 2010, s.246). Genomarbetat antagande 1. 

 

Alla fyra fastighetsmäklarbyråerna överlag vet vad de använder Twitter till, men frågan är 

fortfarande om de visste vad de skulle använda Twitter till när de registrerade sig. Notar 

använder sitt Twitter-konto för att skapa aktivitet. De länkar till sin hemsida, lägger ut 

bostäder på begäran och andra intressanta spontana tweets. Huvudsyftet är att det ska vara 

underhållande. Fastighetsbyrån använder Twitter för att nå ut till journalister och andra 

opinionsbildare, samt skriver om nyheter, branschnyheter och om vad som händer på 

marknaden. Syftet är att skriva roliga och personliga tweets som kan sprida sig. 

Skandiamäklarnas syfte är att ge värdefulla tips om bostadsmarknaden och skapa aktivitet 

genom att skriva, samt retweeta inlägg av eget intresse.  

 

 

Figur 17. (Culnan et al., 2012, s.246). Genomarbetat antagande 2. 

 

Ansvarsfördelningen hos de fyra fastighetsmäklarbyråerna är välstrukturerat och det är tydligt 

vem eller vilka som förvaltar de olika byråernas Twitter-konton. Ett undantag är hos Svensk 

Fastighetsförmedling där den ansvarige för Twitter slutat och fortfarande är tjänsten inte fullt 

ersatt. 

 

 

Figur 18. (Culnan et al., 2012, s.246). Genomarbetat antagande 3. 

 

En mätmetod som samtliga fastighetsmäklarbyråer identifierat och använder sig av är olika 

typer av verktyg för bevakning av vad som skrivs om varumärket. Twitter har dessutom en 

inbyggd tjänst som gör det enkelt att kontrollera en tweets antal retweets. På så sätt kan 

fastighetsmäklarbyråerna använda det som en mätmetod för att se vad som händer med deras 
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inlägg. Notar och Fastighetsbyrån nämner båda tillfällen då de haft många retweets på 

särskilda inlägg, dock förtäljer inte intervjuerna om de gjorts några ingående mätningar eller 

om det bara är enstaka fall. 

 

 

Figur 19. (Culnan et al., 2012, s.246). Genomarbetat antagande 4. 

 

För att göra applikationen, Twitter-kontot, lättillgängligt har tre av de fyra byråerna länkar 

från deras hemsidor (SvenskFast hemsida, 2012)(Notar hemsida, 2012)(Skandiamäklarna 

hemsida, 2012). Endast Fastighetsbyrån har valt att avstå från att länka från hemsidan 

(Fastighetsbyrån hemsida, 2012), med motiveringen att de inte vänder sig till sina kunder. De 

länkar däremot till Twitter-kontot via Mäklarkvitter (Mäklarkvitter, 2012a) och marknadsför 

Twitter-kontot via pressmeddelanden. Notar har även valt att marknadsföra deras Twitter-

konto på skolor och på fastighetsmäklar-dagar. 

 

 

Figur 20. (Culnan et al, 2012, s.246). Genomarbetat antagande 5. 

 

Fastighetsbyrån och Notar ser riskerna med Twitter. De menar på att det alltid är en risk då de 

själva inte kan påverka till vilka eller var det sprider sig. Ett sätt att motverka risken att fel 

saker skrivs under fastighetsmäklarbyråns namn har Svensk Fastighetsförmedling, 

Skandiamäklarna och Fastighetsbyrån upprättat ett varsitt policy-dokument där det beskrivs 

hur man ska föra sig på Twitter. Notar säger sig gå försiktigt fram för att öka antalet följare 

och komma in i Twitter-tänket innan de sätter upp en strategi.   

 

I det andra elementet i effektiv social-media-implementering (Figur 3) beskrivs att företag 

behöver bygga ett community. Det viktiga med fastighetsmäklarbyråns community är att 

kunna identifiera sig med, i detta fall follower-kretsen på byråns Twitter-konto, för att på så 

vis fortsätta att vara involverade. Notar och Fastighetsbyrån antyder båda att de vill utöka 

antalet followers och på så sätt bygga ett större community.  
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Det tredje och sista elementet (Figur 3) behandlar organisationers absorptionsförmåga att 

lyssna och ta till sig kunders åsikter. Detta element tillämpas i viss grad hos Svensk 

Fastighetsförmedling. Vid inkommen feedback konsulteras presschefen och i samråd besvaras 

inlägget för att på så vis hålla en hög nivå. Skandiamäklarna har valt att svara personligen på 

den feedback de får och Notars får sällan feedback via Twitter på grund av att detta sker till 

mestadels på Facebook och via bloggar. Culnan, McHugh och Zubillaga (2010, s.250) anser 

att en klar arbetsgång bör existera, för att feedbacken som inkommer ska kunna samlas in och 

rapporteras ut inom byrån. Absorptionsförmågan hos ett företag kan utvecklas ytterligare en 

nivå genom att utnyttja Twitters öppna källkod, eller som Brian Fitzgerald uttrycker sig, att 

koppla på sina egna på- och avfarter på motorvägen för att använda sig av Twitter-användarna 

till sin fördel. Med hjälp av webbutvecklare kan fastighetsmäklarbyråerna exempelvis 

utveckla ett uppsamlingsverktyg med olika funktioner som sammanställning, sortering och 

rapportering.  

 

5.6 Gephi 

Bruns (2011, s.2-3) förklarar att studier utöver #hashtag-communities kan ge svar på hur 

isolerade eller sammankopplade individuella #hashtag-grupper är. Studien som genomfördes 

med programvaran Gephi och pluginet Retweet Monitor visualiserar resultatet av hur ofta ett 

sökord förekommer i retweets (Retweet Monitor, 2012). Studien gav svar på hur ett #hashtag-

community med sökordet realestate var sammankopplat i olika #hashtag-grupper. Genom att 

studera resultatet går det att utläsa de mest aktiva användarna i communities.
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6. Slutsats 

Detta kapitel knyts analysen samman med våra egna tankar och åsikter för att kunna dra en 

slutsats och återkopplar till studiens syfte och problemformulering.  

 

Ponerar att Twitters utveckling i Sverige kommer fortsätta i samma exponentiella takt som det 

senaste året, samt att fler grupper av individer involverar sig i Twitter inom den kommande 

framtiden. Kombinera dessa förutsättningar med att fastighetsmäklarbyråerna använder 

Twitter på rätt sätt enligt de teoretiska underlag som tagits upp i denna uppsats, så tror vi att 

Twitter kan bli ett hållbart komplimenterande marknadsföringsverktyg i framtiden för 

fastighetsmäklarbyråer. 

  

Vår syn på hur Twitter används i marknadsföringssyfte idag av de fastighetsmäklarbyråer som 

undersökts, i kombination med teorins syn på det rätta användningssättet, är kartlagt i figur 

21. De olika stegen förklaras under modellen. 

 

 

Figur 21. Kartläggning av fastighetsmäklarbyråers användning av Twitter. 
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Syftet med modellen (Figur 21) är att med hjälp av teorin och empirin göra en enkel 

kartläggning över de val som görs och konsekvenserna som följer. Det blåa fältet 

symboliserar Twitter i Sverige och det vita fältet står för allt utanför Twitter. 

Det första steget i modellen är att en Fastighetsmäklarbyrå postar en tweet. Denna tweet kan 

då läsas av alla followers till byrån, byråns community (symboliseras av det gråa fältet). 

Tweeten kan ta tre olika former (om det inte handlar om en retweet från annan källa), en 

vanlig tweet, en tweet innehållande en #hashtag samt en tweet riktat till en annan användare 

(@user eller @reply). Det finns ytterligare en variant med kombinationer av de olika 

formerna. 

 

En tweet innehållande en #hashtag har som egenskap att den kan sorteras av andra användare 

(även icke-followers) och då dyka upp i en feed utanför fastighetsbyråns community. Är en 

tweet riktad direkt till en användare (@user) eller ett direkt svar till en användare (@reply) 

och denna användare startar en form av diskussion via tweets, kan detta sprida sig genom att 

denne användares followers kan följa konversationen och därmed även interagera. På så sätt 

kan tweeten sprida sig till icke-followers utanför fastighetsmäklarbyråns community. En 

vanlig tweet ses bara av de användare som följer fastighetsmäklarbyråns Twitter-konto så 

länge den inte retweetas. Modellen visar hur en retweet av en follower kan sprida sig till icke-

followers, samt hur fastighetsmäklarbyrån kan retweeta något från de användare som deras 

konto följer till sina egna followers, därav pilar som pekar i båda riktningarna. 

 

Opinionen är i modellen ett samlingsnamn för viktiga Twitter-konton. Här ingår journalister, 

kända media-profiler, politiker och annat viktigt branschfolk. De användare inom opinionen 

som följer fastighetsmäklarbyråns Twitter-konto ingår också i dess community och detta 

symboliseras av att det gråa fältet täcker en del av opinionen. Chansen att synas bland 

opinionen ökar ju fler av dem som följer fastighetsmäklarbyråns Twitter-konto, men som 

modellen visar kan både #hashtag och @user/@reply sprida sig till den delen av opinionen 

som inte ingår i det gråa fältet. Ett annat sätt för en tweet från fastighetsmäklarföretaget att nå 

opinionen utanför sitt community är att någon annan användare retweetar detta inlägg.  

 

Når man till opinionen, kan man med rätt sorts innehåll i tweeten nå ut till traditionell media. 

Detta innebär att budskapet eller innehållet i tweeten kan nå en bredare målgrupp, som i sin 

tur kan leda till ökad varumärkeskännedom som i nästa led kan innebära nuvarande och 
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framtida affärer. Syftet med fastighetsmäklarbyråernas användning av Twitter är att nå ut till 

de målgrupper som sammanfattas i modellen. 

 

För att återkoppla till att Twitter kan vara ett komplement till den allmänna marknadsföringen 

för fastighetsmäklarbyråer och att kanalen måste användas på rätt sätt, så behöver 

fastighetsmäklarbyråerna en uttalad strategi anpassad efter Twitter. I analysen kan vi se att 

alla de fyra fastighetsmäklarbyråerna tillämpar fragment av den teoretiska strategin. Enligt vår 

uppfattning krävs det mer insikt och medvetenhet från fastighetsmäklarbyråernas sida för att 

kunna strukturera upp arbetssättet och på så vis mer effektivt dra nytta av Twitter som 

marknadsföringsverktyg.  

 

Avslutningsvis vill vi trycka på att om Twitter i Sverige inte fortsätter växa i samma takt som 

idag och att detta leder till att antalet nya användare underskrider antalet som slutar använda 

Twitter, tror vi inte att Twitter kommer vara ett effektivt komplement till 

fastighetsmäklarbyråernas allmänna marknadsföring. Utifrån våra resultat vill vi dock tro att 

Twitter har en framtid i Sverige. 
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7. Förslag på vidare forskning 

I detta kapitel ger författarna sin syn på intressanta förslag till vidare forskning. 

 

Under arbetet med denna uppsats diskuterade vi ofta hur en strategi för 

fastighetsmäklarbyråer på Twitter skulle kunna utformas. Tidsrymden vi hade att spela på 

räckte dock inte till för att göra egna analyser och dra slutsatser om en utvecklad strategi. Vi 

ser därför att det vore intressant att vidare studera på forskarnivå i ämnet. 

 

Under arbetet med Gephi och i synnerhet Retweet Monitor väcktes många intressanta 

möjligheter fram under våra diskussioner. Tyvärr tog större tiden av arbetet åt att få beta-

versionen av Gephi att fungera med Retweet Monitor. Tiden räckte då varken till längre 

bevakning av den svenska fastighetsmäklarbranschen eller test-analyser av de data vi samlat 

in från #realestate. Här ser vi stora möjligheter till vidare forskning av 

fastighetsmäklarbyråernas Twitter-konton. Denna information kan då forskas vidare kring 

vilka som är de centrala användarna i fastighetsmäklarbyråernas community, för att få en 

större vetskap om målgruppen. 

 

Ytterligare användningsområde med Gephi och Retweet Monitor är att vidare forska kring, 

inte bara de centrala användarna i ett community, men också kunna kategorisera alla 

användare under en längre tidsperiod för att ytterligare öka kännedomen om sina followers.
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9. Appendix 

 

Bilaga 1 – Forskningsdagbok 

 

18 01 12 

Träffade Jonas Kågström och diskuterade vilket ämne som skulle passa oss att skriva om. Vi 

pratade mycket om marknadsföring, sälj och mäklarbranchen. 

 

27 01 12 

Examensarbetes träff och kursstart. 

 

06 02 12 

Denna dag fortsatte diskussionen om vilket ämne vi ska skriva om. Vi kom tillslut in på 

sociala nätverket Twitter och kände direkt att detta var ett spännande forum att forska om. 

Detta på grund av att Johan hade varit på en föreläsning om sociala medier. 

 

07 02 12 

Gjorde en mindmap över Twitter och det vi ville få ut av uppsatsen. Började också skriva på 

syfte och metod. 

 

10 02 12 

Fortsatte med att skriva syfte, metod, problem och avgränsningar till vår första inlämning. 

Kom på vårt första syfte. 

 

14 02 12 

Skrev ytterligare på syfte, metod, problem och avgränsningar. 

 

15 02 12 

Gjorde det sista på inlämningsuppgiften och skickade in den. 

 

17 02 12 

Första träffen med Team Kågström. Vi fick en hemläxa att läsa igenom artiklar om Twitter 

och se om vi kan använda någon strategi eller modell i vår uppsats. 

 

21 02 12 

Letade artiklar. Hittade 5 stycken som vi kanske kan använda oss utav. 

 

23 02 12 

Letade modeller och intressanta tillvägagångs sätt i en bra artikel. Hittade en tabell som mätte 

Twitterfrekvenser mellan Starbucks och deras kunder. Vi frågade oss om vi skulle kunna göra 

likadant? 

 

24 02 12 

Seminarium 

 

28 02 12   

Skrev ut artiklar. Hittade en intressant modell: Marknadsföringskomponenters relation till 

microblogging. Hittade en svensk uppsats från 2009 som vunnit pris från Prime år 2010 - “En 

ny sångfågel i marknadsföringsdjungeln”. Vi tänkte använda den till inspiration och se hur 

man kan gå tillväga, ett bra hjälpmedel. 
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02 03 12 

Handledarträff med Team Kågström 

 

07 03 12 

Läste igenom ordentligt, disskuterade och strök under i den tyngsta av våra artiklar. Hittade 

massor av bra modeller, metoder och material till teoridelen. Vet nu också vilka fler artiklar vi 

söker. Först och främst så nya artiklar som möjligt. Helst från 2011 med uppdaterade siffror. 

 

08 03 

Handledarträff med Team Kågström 

 

18 03 12 

Letade fler artiklar, hittade 2 stycken till och 1 bok. 

 

22 03 12 

Letade ännu fler artiklar, hittade 2 stycken till som vi kanske kan använda oss av. 

 

31 03 12 

Skickade bokningsförslag om intervjuer till 3 mäklarfirmor, SvenskFast, Fastighetsbyrån och 

Skandiamäklarna. 

 

02 04 12 

Två av intervjuerna bokades. Den ena med Fastighetsbyrån och den andra med 

Skandiamäklarna. Skickade bokningsförslag om intervju till 1 mäklarfirma till, Notar. Detta 

p.g.a att en av mäklarfirmorna vi tänkt intervjua, SvenstFast, inte använder sig av Twitter så 

mycket, så vi vill ha fler mäklarfirmor som gör det. 

 

04 04 12 

Hittade 2 artiklar, 1 bok och 1 rapport om Gephi. Intervjun med SkandiaMäklarna skjuts upp 

p.g.a. tidsbrist hos vik.ansvarig för digitala kanaler. Vi sorterade artiklarna, rapporten och 

böckerna och lade kommentarer till dem. Vi skrev frågor till intervjuerna och letade efter bra 

frågor i artiklarna som vi hittat. 

 

05 04 12 

Handledarträff med Team Kågström. Vi har vidarutvecklat våra intervjufrågor till nästa 

veckas intervju/intervjuer. Letade inspiration till bra frågor i artiklar. Började på en 

sammanställning av dokumentet som ska lämnas in den 15/4 på blackboard. Vi bestämde oss 

för att försöka få en intervju med SvenkFast även fast de inte använder sig av Twitter så 

mycket. Detta för att se deras sida av Twitter och om de gjort ett aktivt val att inte Twittra så 

mycket och i så fall varför. Vi mailade dem om en intervju. 

 

09 04 12 

Fortsatte med sammanställningen av inlämningen den 15/7. Förberedde oss inför intervjun 

imorgon. 

 

10 04 12 

Hade en intervju med Johan Vesterberg, pressansvarig för Fastighetsbyrån, på 

Fastighetsbyråns huvudkontor i Stockholm. Efter intervjun fick vi en annan vinkel på 

mäklarbyråernas användning av Twitter. Johan Vesterberg sa att de inte använde Twitter som 
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marknadsföring till kunderna utan det var journaliser, media och oppionsbildare de ville åt. 

Satte oss sedan och sammanställde och finslipade dokumentet till inlämningen. Ändrade 

syftet. Blev i stort sätt klara. 

  

12 04 12   

Handledarträff med Team Kågström. Fick äntligen tag i Notar angående en intervju med dem 

och blev hänvisade till en annan person. Vi ringde och fick tag i honom och han ställde gärna 

upp på intevju, men bara via telefon. Han var väldigt upptagen. Vi har nu mailat honom 

förslag på tider och inväntar svar. Vi mailade även tillbaka till Skandiamäklarna om tidförslag 

till intervjun som sköts upp. Mailade också SvenskFast som inte svarat på förra mailet, och 

skrev förslag när intervjun kan äga rum om de är intresserade. Hittade lite missar i materialet 

till inlämningen och rättade till dem. 

 

14 04 12 

Fick svar av Notar och har nu bokat in en telefonintervju på 30 min den 3:e maj. Gjorde klart 

och skickade in inlämningsuppgiften. 

 

16 04 12 

Fick bekräftelse av både SvenskFast och Skandiamäklarna om intervjutider. SvenskFast ska 

vi ha en telefonintervju med den 2/5 och Skandiamäklarna ska vi träffa den 3/5. 

 

01 05 12 

Gick igenom intervjufrågorna tills imorgon och började att transkriptera intervjun med 

Fastighetsbyrån. Gick igenom planen för de närmaste veckorna och satte ett schema som vi 

ska hålla oss till för att bli klara i tid. 

 

02 05 12 

Telefonintervju med Anna Söderblom, ansvarig för intranät och sociala medier för Svensk 

fastighetsförmedling. Letade upp 11 stycken böcker som alla handlar om marketing, branding 

och webbmarketing. Började sammanfatta böcker och artiklar för att sedan kunna väva 

samman dem. Skrev teori om marknadföring, Gephi, #hashtags och @reply. 

 

03 05 12 

Hade en telefonintervju med Pasha Sabouri, VD på Notar. Skrev mer teori om Gephi, 

#hashtags och @reply. Transkripterade intervjun med SvenskFast. Hade en intervju med 

Helene Olsson, vikarieradne ansvarig för digitala medier för Skandiamäklarna, på 

Skandiamäklarnas huvudkontor i Stockholm.  

 

04 05 12 

Skrev mer teori och letade artiklar om retweeting. Transkripterade mer av intervjuerna. 

 

05 05 12 

Skrev mer teori om Twitter och dess använding. Fortsatte att transkripterade intervjuerna. 

 

06 05 12 

Skrev mer teori om Twitter och dess använding. Fortsatte att transkripterade intervjuerna. 

 

07 05 12 

Fortsatte att transkripterade intervjuerna och skrev mer teori. Vi strukturerade upp vårt 

teorikapitel och gjorde en lista på det vi har kvar och i vilken ordning avsnitten ska komma. 
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Gjorde en enkät och mailade ut den till de 4 fastighetsmäklarbyråerna som vi intervjuat. Vår 

förhoppning är att de tweetar om enkäten imorgon. Träffade vår handledare för att att gå 

igenom Gephi, enkäten och annat. 

 

08 05 12 

Enkäten skickades ut via tweets genom 3 av 4 fastighetsmäklarbyråers Twitter-konton. Fick in 

9 svar idag. Gjorde en checklista av vad som är kvar att skriva på teorin och empirin. Började 

beta av checklistan. 

 

09 05 12 

Enkäten skickades ut via en tweet från sista fastighetmäklarbyråns Twitter-konto, vilket 

innebär att 4 av 4 skickat ut enkäten. Fortsatte att beta av checklistan och när vi betat av den 

gjorde vi en ny checklista med nya delar vi nu såg att vi behöver. Började sätta in teorin på 

rätt plats i det “rätta” dokumentet och läste igenom och rättade till fel och 

meningsuppbyggnader.  

 

10 05 12 

Fortsatte med att finslipa teorin. 

 

11 05 12 

Gjorde klart teorin, skrev klart empirin om Twitter i Sverige, fortsatte med transkriptionen av 

intervjuerna, uppdaterade metoden och skrev klart alla begreppsdefinitioner. Skickade iväg 

teorin för korrekturläsning. 

 

12 05 12 

Fortsatte med transkriptionen av intervjuerna. Började med att skriva ihop empirin av 

intervjuerna. 

 

13 05 12 

Fortsatte med att skriva empirin och att transkriptera intervjuerna.  

 

14 05 12 

Fortsatte med att skriva empirin och att transkriptera intervjuerna. Skrev om empirin för 

enkäten och gjorde klart den.  

 

15 05 12 

Skrev klart empiriavsnittet om intervjuerna. Började lägga strukturen för analysen. Skickade 

iväg empirin för korrekturläsning. 

 

16 05 12 

Handledarträff med Team Kågström. Skrev om positivism, social konstruktivism, induktion, 

deduktion, reliabilitet och validitet. Gjorde också alla figurer som vi ska ha med i uppsatsen. 

Fick feedback på empirin av korrekturläsaren.  

 

17 05 12 

Fick feedback på teorin av korrekturläsaren. Gick igenom hela uppsatsen och sammanställde 

material för analysen. Började skriva på analysen och jobbade fram början av en modell för 

slutsatsen. Startade Gephi och fick 136 träffar på order realestate. Denna gång blev det något 

fel så att Gephi inte ritade upp någonting.  

 



 

63 
 

18 05 12 

Fortsatte med analysen och skrev till ett stycke i inledningen för att förhoppningsvis skapa 

intresse direkt av läsaren. Installerade om Retweet Monitor och startade om Gephi och gjorde 

en ny sökning på realestate. Denna gång fungerade allt som det skulle och vi fick 140 träffar. 

Vi skrev empirin om Gephi och gjorde sedan klart analys och slutsats. Skickade iväg analysen 

och empirin om Gephi på korrekturläsning.   

 

19 05 12 

Skrev klart de sista delarna i metodkapitlet och rättade till det sista inför inlämningen. 

Skapade sidnummer och innehållsförteckning. Skrev även Abstract, förord och vidare 

forskning. 

 

20 05 12 

Inlämning av uppsats inför seminarium.
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 

Denna intervju är uppbyggd till viss del av Gillhams (2011, s.103) teori om en 

halvstrukturerad intervju för att låta de svarande få tillfälle att själva känna att de styr 

intervjun samtidigt som vi som intervjuare får möjligheten att styra intervjun i den riktning 

som önskas. 

 

1. Inledande frågor 
 

1.1 Är det okej med er att vi använder er och ert företag som referens i vår uppsats? 

 

1.2  Motsätter ni er att vi spelar in denna intervju? 

 

 

2. Intervjufrågorna 

 

2.1  Berätta vad ni ser för fördelar/nackdelar med Twitter i ert företag? 

(Följdfråga vid negativt svar): 78 % av världens 100 största varumärken 

har insett fördelarna med Twitter, men ni ser inga? (Noor Al-Deen, Hendricks, 2012, 

s.172) 

 

2.2 Hur använder ni er av Twitter?  

(Följdfrågor): Finns det någon uttalad strategi?  

(Vid positivt svar): Finns det ett dokument eller liknande vi kan få ta del av? 

 

2.3 Vad Twittrar ni om? 

 

2.4 Vem eller vilka inom företaget har tillgång till ert Twitter-konto?  

(Följdfråga): Använder ni er av aktiva Twittrare inom företaget? 

  

2.5 Berätta vad som hänt sedan ni började använda er av Twitter. 

(Följdfråga): Har ni märkt av några positiva/negativa effekter sedan ni började 

använda er av Twitter? 

 

2.6 Har ni någon koll på era följare på Twitter? 

(Följdfrågor): Vilka vill ni ska följa er Twitter? 

Har ni lyckats med att få rätt följare till er Twitter? 

 

2.7 Vilka Twitter-konton följer ni? 

(Följdfrågor):  Vilken typ av Twitter-konton? 

Väljer ni bort några Twitter-konton? 

Hur gör ni för att få fler följare? 

 

2.8 Har ni märkt av någon effekt i samband med att antalet Twittrare ni följer ökar? 

(Följdfråga): Fanns det en brytpunkt när ni började se en markant ökning i antalet 

följare? 

 

2.9 Hur följer ni upp den feedback ni får via Twitter?  

(Följdfråga): Använder ni er av något verktyg? (Jansen et al., 2009, s. 3864)

  



 

65 
 

 

 

3 Individuella frågor 

 

Till varje intervju har vi använt oss av vissa individuella frågor som berör endast det företag 

som intervjuas. 

 

3.1 Fastighetsbyrån 

 

3.1.1 Berätta om Mäklarkvitter (Mäklarkvitter, 2012a) 

(Följdfrågor): När tog ni beslutet om att starta ”Mäklarkvitter”?  

Vem tog beslutet?  

Varför togs beslutet? 

Har ni märkt av några reaktioner? 

 

3.2 Skandiamäklarna 

 

3.2.1 Hur kommer det sig att ni är den största mäklarbyrån på Twitter? (Twitter 

Skandiamäklarna, 2012) 

(Följdfrågor): Vad tror ni att det beror på?  

Hur tror ni att ni skiljer er från de andra? 

 

3.3 Notar 

 

3.3.1 Ni twittrar om och använder er mycket av kändisar. Är det en strategi? (Ta upp 

exempel på Måns Zelmerlöw, Calle Schulman m.m.) (Twitter NotarSverige, 

2012) 

 

3.3.2 Har ni haft någon medieträning? (Twitter NotarSverige, 2012) 

 

3.4 SvenskFast 

 

3.4.1 Hur använder ni er av Twitter idag? 

 

3.4.2 Hur kommer det sig att ni inte är så aktiva på Twitter? (Twitter SvenskFast, 

2012) 

 (Följfråga:) Var det ett aktivt val? 

 

3.4.3 Vilka medier använder ni er av istället? 

 (Följdfråga:) Varför? 
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Bilaga 3 – Intervjusammanställning  

 

Sammanställningen av de fyra genomförda intervjuerna återfinns i skrift under länken nedan. 

 

https://docs.google.com/document/d/1SBVeCkXEMty12C_j_XBgGFLCvTx8qLkBrjr4Bamm

kng/edit 
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Bilaga 4 – Enkät 
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Bilaga 5 – Enkätsammanställning 
 

En elektronisk enkätundersökning genomfördes den 6-11 maj 2012. 13 stycken svarade på 

enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 0,959 %. Resultatet presenteras nedan. 

 

Fråga 1: 

 

Av respondenterna var det en övervägande del män, 62 %, och 38 % var kvinnor. 

 

Fråga 2: 

 

En generalisering av åldersgruppen som svarat är att de är mellan 18-50 år gamla, var på den 

största andelen är mellan 18-25 år. Detta ser vi på den höga andelen 38 %. 

 

Fråga 3: 

 

På denna fråga ser vi att en stor del av respondenterna är bosatta i större städer. Hela 76 % är 

bosatta i städer mellan 80 000-250 000 invånare. 
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Fråga 4: 

 

Här kan vi se en tydligt dominerande yrkesgrupp. 46 % av respondenterna hade ett yrke  

Inom fastighetsmäklarbranschen. Vi kan också se att ingen journalist eller politiker svarade  

på denna enkät. 

 


