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Abstract 

Social media is used widely around the world by millions of people every day. In this report an 

analysis has been made of how organisations that are directed towards marginalized 

adolescents and young adults, are using social media in their working processes. The data has 

been gathered through qualitative interviews and case studies of three organisations, which 

are in different stages in their use of social media. The results from the study indicates that 

every chosen organisation wants to use social media applications for the same purpose, which 

is to be available where their target audience is situated, but their progress is reduced by 

elements such as priority, lack of knowledge and time. 
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1 Inledning  
Sociala medier, såsom Facebook, Twitter och MySpace, lockar miljontals besökare och 

användare runt om i hela världen och dessa medier har blivit en viktig del i ungdomars vardag 

(Boyd & Ellison, 2007).  Sociala medier har många olika användningsområden, bland annat 

används det av privatpersoner för att hålla kontakt med människor vilka man redan har en 

befintlig relation till. Men sociala medier har också mer och mer börjat användas av 

verksamheter och företag för att underlätta och effektivisera arbetet. Via sociala medier kan 

verksamheter på ett enkelt sätt upprätthålla kontakten och lättare kommunicera med sina 

kunder. Med detta som grund kan man tänka sig att verksamheter och företag som vill nå ut till 

specifika målgrupper bör satsa på att finnas tillgängliga där flertalet personer varje dag aktivt 

deltar och för att på så sätt effektivt marknadsföra sig och sina tjänster, samt öka sin 

tillgänglighet.  
 Att komma ut i arbetslivet kan vara svårt för många av oss och ännu svårare blir det om man 

som person lider av olika typer av sociala, mentala eller fysiska problem. Sociala medier 

används, som ovan nämnt, idag av alla typer av verksamheter och företag men denna rapport 

har för avsikt att visa på hur verksamheter som riktar sig till marginaliserade ungdomar och 

unga vuxna använder sig av sociala medier. Med hjälp av sociala medier skulle det kunna vara 

möjligt för dessa verksamheter att upprätthålla en god kontakt med sin målgrupp via alternativa 

kanaler. Arbetet startade med att det kom till vår kännedom att man i Umeå kommun har en 

verksamhet som jobbar med dessa typer av frågor och har startat ett användande av sociala 

medier. För att nå större insikt i hur liknande verksamheter kan använda sig av sociala medier 

vidgades studien till att inkludera ytterligare två verksamheter. De tre valda verksamheterna 

riktar sig alla till ungdomar samt unga vuxna där det finns behov av stöd och hjälp för att ta sig 

ut i arbetslivet. Genom att studera dessa kan insikt nås i hur och varför man använder sig av 

sociala medier och vilka eventuella utmaningar som kan finnas med detta.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att skapa förståelse för hur verksamheter, som arbetar med att få ut 

marginaliserade ungdomar i arbetslivet, använder sig av sociala medier som stöd i sin 

verksamhet. För att skapa denna förståelse har en tredelad fallstudie utförts av tre likartade 

verksamheter som är belägna i tre olika städer; Ungdomstorget i Umeå, Arbetsmarknadstorget i 

Skellefteå och Viadidakt i Katrineholm. Frågeställningen utifrån detta är; Hur och varför 

använder dessa verksamheter sociala medier idag och vad har de för strategier inför framtiden? 

Att studera dessa verksamheter kan ge värdefull kunskap om hur man med hjälp av sociala 

medier kan anpassa sin verksamhet utifrån den målgrupp man jobbar mot, i detta fall ungdomar 

och unga vuxna. 
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1.2 Avgränsning 
Eftersom området sociala medier och verksamheters användning av dessa är ytterst omfattande 

har vi valt att avgränsa oss till verksamheter som riktar sig till ungdomar med psykiska och 

fysiska problem och som därigenom liknar varandra i sin karaktär.  

2 Sociala medier  

2.1 Definition 
Kort och gott kan man säga att sociala medier är det mediet som vi är sociala genom (Safko, 

2010). Dock krävs ytterligare förklaring av detta begrepp. Safko (2010) delar upp begreppet i två 

delar så att man kan få en förståelse för vad sociala medier betyder. Ordet social refererar till 

människans instinktiva behov som hon har att interagera med andra människor. Vi människor 

har ett behov av att vara i närheten och interagera med likasinnade människor som vi känner oss 

bekväma med. Ordet media refererar till det som gör det möjligt att interagera och ta kontakt 

med andra människor oavsett om det är genom att skriva ord, telegraf eller telefon. Ordet 

“media” i begreppet står för teknologin som gör det möjligt för att få denna kontakt med andra 

människor (Safko, 2010).  

 Sociala medier kan också förklaras som en webbaserad tjänst som tillåter användare att skapa 

en offentlig eller “halvoffentlig” profil inom ett begränsat system, att få kontakt med andra 

användare med vilka man har eller kan ha en relation till samt att ha en överblick över sina 

vänner men också sina vänners listor på bekantskaper. Hur dessa fenomen ter sig skiljer sig från 

webbplats till webbplats (Boyd & Ellison, 2007). Även om man i vardagligt tal pratar om sociala 

medier, talar man också ofta om sociala nätverksplatser. Dock behöver sociala medier och 

sociala nätverk inte nödvändigtvis vara en och samma sak. Sociala mötesplatser och sociala 

medier behöver inte alltid betyda att man använder det för just nätverkande. För att förtydliga 

detta vill vi visa på två exempel. Twitter till exempel, är en social mötesplats där man skapar sin 

personliga profil och har möjlighet att ta kontakt med vänner och intressanta personer för nöjets 

skull och inte nödvändigtvis ha ett motiv för detta. LinkedIn däremot är en mötesplats skapad 

för nätverkande. Där skapar du, på samma sätt som Twitter, en personlig profil där du fyller i 

dina personliga uppgifter med syfte att få kontakt med personer som kan vara intressant för ditt 

framtida eller nutida arbetsliv. Genom LinkedIn kan du skapa vänskapskontakter som kan 

gynna dig till exempel vid sökande av arbetsgivare och arbetsplatser. Med hjälp av LinkedIn kan 

man säga att du som användare marknadsför dig medan du genom Twitter bara för nöjets skull 

skapar dig en profil för socialt utbyte. Det finns dock många olika sätt att använda samma 

verktyg. 

2.2 Historien bakom sociala medier 
Som Colineau & Paris (2010) påpekar var internet till en början till för informationsspridning 

men idag har det blivit en social mötesplats. Sociala medier har gjort att människor idag kan 

organisera sig i grupper och dela med sig av sina erfarenheter. Enligt Boyd & Ellison (2007) 
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lanserades den första igenkännliga sociala nätverksplatsen för första gången 1997. Webbplatsen 

hette SixDegrees.com och denna tillät användare att skapa personliga profiler och en lista av 

vänner och i början 1998 öppnades möjligheten att kunna surfa runt bland sina vänners vänner. 

Dessa möjligheter fanns redan på andra webbplatser innan SixDegrees såsom dejtingsajter och 

dylikt. SixDegrees marknadsförde sina tjänster som ett sätt att ta kontakt med och ha en 

konversation med andra människor. Sajten lockade miljontals användare men på grund av att de 

misslyckades med att bibehålla sin affärsidé stängdes sajten ned år 2000. Många anser att 

webbplatsen var före sin tid och att världen inte var redo för tjänster såsom denna.  

 Webbaserade nätverksplatser började så småningom expandera och öppna upp sina tjänster. 

Exempelvis skapades Facebook för att studerande vid Harvard universitet enkelt skulle kunna ta 

kontakt med varandra och utbyta information. Facebook startades 2004 som det enda sociala 

nätverk vid Harvard University och för att kunna använda Facebook var användaren tvungen att 

ha ett Harvard-mailkonto. När Facebook senare började användas av andra universitet var 

användarna fortfarande tvungna att ha en studentmail. År 2005 började Facebook expandera till 

gymnasielever och sedan till människor som arbetade inom samma nätverk och slutligen blev 

det öppet för hela jordens befolkning att bli användare. (Boyd & Ellison, 2007) 

 Kaplan och Haenlein (2010) beskriver hur Tom Truscott och Jim Ellis från Duke University år 

1979 kom att utveckla Usenet som var ett världsomspännande diskussionssystem där användare 

kunde publicera offentliga inlägg. Men det som vi idag mestadels förknippar med sociala medier 

började antagligen 20 år tidigare när Bruce och Susan Abelson uppfann “Open Diary” som var en 

social nätverkssajt som förde samman online-skrivande personer in till ett community. Det var 

under denna tidsperiod som ordet webb-bloggare uppfanns. Den ökade tillgängligheten till 

snabbare internet samt ett större intresse för dessa koncept, ledde till skapandet av sociala 

nätverkssajter såsom MySpace (2003) och Facebook (2004). När sedan intresset växte inom 

området myntades uttrycket “sociala medier” vilket också bidrog till hur framträdande begreppet 

är idag (Kaplan & Haenlein, 2010). 

2.3 Web 2.0 och User Generated Content 
Det som är angivet ovan visar på en liten definition av vad sociala medier är för någonting men 

man bör också dra en parallell till två andra begrepp som står väldigt nära begreppet sociala 

medier. Dessa är Web 2.0 och UGC. Web 2.0 är en term som myntades första gången år 2004 för 

att beskriva ett nytt sätt för hur utvecklare och slutanvändare började använda World Wide Web 

som en plattform där innehåll och program inte längre skapades och publicerades av individer, 

utan som kontinuerligt ändrades och modifierades av alla användare på ett deltagande och 

samverkande sätt. Wikipedia är ett bra exempel på denna typ av webbplats. Även om Web 2.0 

inte hänvisar till någon specifik uppdatering av World Wide Web är det en uppsättning 

funktioner som är grundläggande för hur det kan fungera. Man skulle kunna påstå att Web 2.0 

är upphovsmakaren till sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010). 

UGC kan beskrivas som summan av alla sätt som människor använder sig av sociala medier. 

Begreppet blev populärt år 2005 och användes ofta för att beskriva olika former av 
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medieinnehåll som är offentligt tillgänglig och som är konstruerad av slutanvändaren. UGC 

måste uppfylla tre grundläggande krav för av betraktas som ett UGC. För det första krävs att 

innehållet antingen publiceras på en webbplats som är tillgänglig för allmänheten eller inom ett 

socialt nätverk som är tillgänglig för en speciell grupp av människor. För det andra måste 

innehållet visa en viss kreativ insats och för det tredje måste det ha skapats utanför 

professionella rutiner och praxis (Kaplan & Haenlein, 2010). 

2.4 Sociala mediers användning i verksamheter 
I relaterade studier kan man ta del av exempel om hur verksamheter använder sig av sociala 

medier. Det kan bland annat röra sig om kundrelationer, informationsspridning, 

kommunikation, marknadsföring och samarbetsprojekt.  

 Zyl (2009) har gjort en studie i vilken hon redogör för hur sociala medier kan användas av 

organisationer för att förbättra sina arbetsprocesser. Hon talar för att kundrelationer kan 

förbättras genom att tillåta kunderna ha direkt tillgång till informationen via sociala medier 

istället för att som tidigare då man var tvungen att ha en telefon eller e-mailkontakt för att ta del 

av informationen. Hon visar även på att denna typ av kontakt mellan organisation och kunder 

reducerar risken för frustrationer som kan orsakas av förseningar av olika slag.  

 Bloggar är någonting som växer sig allt starkare och börjar användas av fler och fler personer, 

men även företag har börjat dra nytta av dessa medier. Många företag använder sig av bloggar 

för att uppdatera kunder, deras anställda och aktieägare om hur deras utveckling ser ut. Även 

personliga bloggar har företag sett möjligheten att utveckla sig genom (Kaplan & Haenlein, 

2010). Stora bloggar i Sverige såsom exempelvis Blondinbella.se, har kolumner fyllda med 

reklam från olika sorters företag som riktar sig till hennes läsare. Genom att betala en välbesökt 

bloggare en summa pengar tillåter hon/han företaget att ha sin annons på bloggen, vilket sällan 

sker på mindre personbloggar. Detta är en effektiv marknadsföring av företag eftersom detta 

lockar kunder som kanske inte annars hade lagt märke till deras produkter och tjänster. Ännu ett 

likande fenomen är filmklipp på YouTube där man ibland blir “tvungen” att titta på en 

reklamannons innan filmen man valt titta på, startar.  

 Colineau och Paris (2010) har utfört en undersökning som behandlar hur sociala medier har 

förändrat den traditionella patient- och sjukvårdspersonalsrelationen. Många människor väljer 

hellre att ta kontakt över internet än att kroppsligen vända sig till någon för stöd. Denna kontakt 

ger då dessa människor en bekväm känslomässig distans (Colineau & Paris, 2010). Författarna 

fortsätter sedan i rapport att konstatera hur sociala medier har förstärkt patienter genom att ge 

dem bättre tillgång till information och möjligheten att samlas inom samma forum. Även om 

denna artikel behandlar relationen mellan patienter och sjukvårdspersonal finns det skäl att tro 

att detta kan vara något som går igen bland alla verksamheter som har denna typ av relation till 

sina kunder. 

 Sociala medier är en oerhört aktiv arena och det som är aktuellt idag är måhända inte det i 

morgon. På grund av detta är det viktigt att företag sätter upp riktlinjer vilka kan tillämpas på 

olika former av sociala medier oavsett om de är en del av dem eller inte. Det finns hundratals 
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olika tillämpningar av sociala medier och varje dag uppkommer det nya på internet. Om företag 

ska kunna behålla sin kärnverksamhet i fokus kan de naturligtvis inte delta eller vara aktiva på 

alla sajter, speciellt eftersom graden av aktivitet är mycket viktigt om ens framträdande inom 

sociala medier ska ha framgång. Därför måste man välja den eller de rätta beroende på vilket 

ändamål man har och vilket budskap det är man vill förmedla. Å ena sidan lockar varje sajt inom 

sociala medier oftast en viss typ av människor och därför krävs det att företag är aktiva där deras 

eventuella kunder finns. Å andra sidan kan det finnas gånger då vissa typer av funktioner är 

nödvändiga för att nå framgång i sin kommunikation och att kanske dessa speciella egenskaper 

bara finns tillgänglig av specifika applikationer (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 Samarbetsprojekt inom sociala medier möjliggör ett gemensamt skapande av många 

användare samtidigt. Inom samarbetsprojekt skiljer man mellan wikis och bookmarking-

applikationer. Wikis är webbplatser som tillåter användare att lägga till, ändra och ta bort 

textinnehåll. Sociala bookmarkingapplikationer är baserade på insamling och klassificering av 

internetlänkar eller medieinnehåll. Huvudtanken bakom samarbetsprojekt är att om man 

gemensamt anstränger sig leder detta till ett bättre resultat än vad en enskild aktör skulle kunna 

ha möjlighet att uppnå på egen hand. När företag använder samarbetsprojekt inom sociala 

medier bör de vara medvetna om att det finns en trend som visar att sociala medier är den 

främsta informationskällan för många konsumenter. Även om innehållet på sidor såsom 

Wikipedia inte alltid baserats på korrekt fakta, är trenden som följer att fler och fler användare 

tolkar det som står på dessa sidor som sanningsenliga. Detta är något som för företag bör ta i 

beaktning. (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 I en rapport, som är ämnad att verka som ett ramverk för organisationer och verksamheter 

som vill använda sociala medier nämner Hothi (2010) argument för hur organisationer ska 

tänka kring detta; Eftersom tekniken hela tiden utvecklas kommer en ökad mängd av tid ägnas 

åt sociala medier via mobila enheter. Lösningen ligger därför inte i att begränsa användningen 

av tekniken utan snarare att ha en mer effektiv hantering av den tid som ska disponeras åt detta. 

Vidare har detta ramverk en trestegsmodell över hur man som verksamhet ska integrera sociala 

medier i sitt arbete. Detta ramverk består av tre huvudområden; lyssna, delta och förändra och 

förklarar utförligt vad dessa steg innebär.  

3 Metod 
Det finns två huvudtyper av metod; kvalitativ och kvantitativ, och beroende på vilken 

frågeställning som undersöks kan den ena lämpa sig bättre än den andra. Vi har valt att använda 

oss av kvalitativ metod eftersom den handlar om att skapa en djupare förståelse för olika typer 

av fenomen genom en tolkande analys av empiriskt material. 

 För att studera de valda verksamheterna har en fallstudie utförts. Fallstudiens ursprungsform 

var levnadshistorier. Genom att ta del av människors historier i livet kan det finnas möjlighet att 

komma mycket nära deras innersta liv, känslor och tankar. En fallstudie innefattar inte bara 

personer utan även organisationer, verksamheter, processer och händelser. En fallstudie går ut 
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på att forskaren samlar in allt relevant material denne kan hitta om ett eller ett flertal fall för att 

sedan varva olika typer av data med varandra. Metoden är avsedd att ge en tydlig bild av förlopp 

och de mer subtila detaljernas betydelse för förändring (Svenning, 2003). En fallstudie skulle ge 

oss verktygen för att få en ingående inblick i de tre valda organisationer men också 

förhoppningsvis få förståelse av händelseförloppet kring införandet och användandet av sociala 

medier i verksamheten. Vår typ av fallstudie skiljer sig från den traditionella typen. Denna är en 

tredelad sådan där vi, efter datainsamling, har sammanställt materialet i ett jämförande syfte 

mellan de tre verksamheterna. Vi anser därför att denna studie är att betrakta som en fallstudie i 

det avseendet att vi har studerat och samlat in data från tre olika verksamheter men att dessa 

kan bedömas vara inom samma genre. 

 Fokus ligger på verksamheterna Ungdomstorget, Arbetsmarknadstorget och Viadidakt. 

Anledningen till att dessa tre verksamheter utsågs beror på att deras karaktär och 

organisationsuppbyggnad liknar varandra. Skälet till att endast tre verksamheter valdes är både 

på grund av den relativa tidsbrist som varit samt att dessa var tre organisationer som liknande 

varandra organisatoriskt sett, men som skiljde sig åt vad gäller användningen av sociala medier. 

Anledningen till att vi valt att namnge de tre verksamheterna i denna studie är att ingen av dem, 

vid tillfrågan om att vara anonyma, angav att de hade önskan att hållas anonyma och därför såg 

vi en möjlighet för de tre att dra lärdom av varandra och deras erfarenheter genom att öppet 

bidra med verksamheternas namn och en jämförelse i arbetet med sociala medier. Eftersom 

denna studie inte har blivit utförd med avsikt att kritisera arbetet med sociala medier utan att 

istället belysa sociala mediers potential, anser vi att vårt val att namnge verksamheterna inte har 

en negativ påverkan utan snarare en positiv sådan. En fallstudie med kvalitativa intervjuer 

ansågs relevant eftersom detta kunde bidra med förståelse kring huruvida sociala medier kan 

bidra som ett värdefullt verktyg för verksamheter som riktar sig till unga människor. Utifrån 

detta har även en telefonintervju skett med projektledaren på Arbetsmarknadstorget och en 

intervju via mail med en kommunikationsstrateg på Viadidakts ungdomstorg. 

3.1 Datainsamling 
Intervjuer är den mest förkommande metoden i kvalitativ forskning (Bryman, 2008). Intervjuer 

erbjuder flexibilitet vilket kan ses som en stor fördel. Flexibiliteten ansågs vara en viktig del i 

intervjuutförandet, dels för att diskussioner kring de svar intervjupersonerna gav skulle ha 

möjlighet att utvecklas och dels för att vi som utför studien skulle ha spelrum och möjlighet att 

ändra på frågeställningarna inom de teman vi i förhand hade förberett. Med kvalitativa 

intervjuer är ofta avsikten att komma åt intervjupersonernas upplevelse och uppfattningar 

genom sina intervjufrågor. Så är även fallet med de frågeställningar som valts för denna studie. 

Upplevelsen och inställningen till sociala medier bedömdes vara viktigt för att nå en förståelse 

för varför dessa verksamheter har satsat eller vill satsa på sociala medier och genom 

användandet av kvalitativa intervjuer sågs möjligheten att få så utförliga svar som möjligt.  

 Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuform. Bryman (2008) förklarar 

denna som en intervjuform som tillåter forskaren att ha en lista över de teman som ska beröras 
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(även kallad intervjuguide), men som även ger respondenten stor frihet att utforma svaren på 

det sätt denne anser lämpligt. Innan intervjuerna utfördes ägnades tid åt att noggrant fundera ut 

relevanta och intressanta frågor inom det tema som berör vårt syfte med rapporten och den 

frågeställning vi har för avsikt att svara på. Tid avsattes också åt att anpassa frågorna utefter den 

information vi erhållit rörande respektive verksamhet. Avsikten har varit att hålla 

intervjufrågorna öppna till sin karaktär, dock med den utformningen att de fortfarande gav rum 

för jämförelse. Vi var noga med att formulera våra intervjufrågor på ett sätt som inte skulle låsa 

respondenten till att ge “ja” och “nej” svar.  Tanken har varit att hålla tonvikten på att nå 

förståelse för hur respondenterna uppfattar och tolkar frågor och skeenden, det vill säga, få 

insikt om det som respondenten upplever vara av betydelse och låta denne ge förklarande svar 

på detta. 

 Eftersom vår önskan varit att detta arbete ska bidra med ökad insikt i hur sociala medier kan 

nyttjas i verksamheter som riktar sig till ungdomar och unga vuxna, föll det sig naturligt att 

intervjua nyckelpersonerna i de verksamheter vilka valts ut som studieobjekt och därefter 

jämföra dessa verksamheter med varandra. Sökandet av nyckelpersoner inleddes via internet. 

Genom mailkonversation fick vi kontakt med utvecklingsledaren för Ungdomstorget Umeå. 

Genom denna bokades det in tre intervjuer vilket skulle ge oss möjlighet att ställa de frågor som 

ansågs vara betydelsefulla för vår analys. Vidare tog vi kontakt med projektledaren för 

Arbetsmarknadstorget i Skellefteå och bokade en telefonintervju. Den tredje och sista 

verksamheten är en verksamhet i Katrineholm vid namn Viadidakt som vi fann genom att 

använda sökordet “Ungdomstorg” på Google. Vi gjorde efterforskningar vilka ledde oss till deras 

kommunikationsstrateg och med denne skedde intervjuer och kompletteringsfrågor via mail. 

Intervjun som ägde rum med Viadidakts ungdomstorg gick till på så vis att vi skrev ner samma 

frågor vi planerat fråga till Ungdomstorget i Umeå och Arbetsmarknadstorget i Skellefteå, med 

den skillnaden att vi fick skicka via mail de kompletteringsfrågor som uppstod utifrån de svar 

respondenten gav. Totalt har vi i denna studie erhållit information från sex respondenter. En 

respondent från Arbetsmarknadstorget, en respondent från Viadidakt och fyra respondenter 

från Ungdomstorget.  

 Vid personliga intervjuer är fördelen att man som forskare får god referens till svaren samt att 

man även kan ta del av kroppsspråk och dylikt Detta är något man missar vid mail och 

telefonintervjuer, emellertid är dessa tidseffektiva och underlättar datainsamlingen vid stora 

geografiska avstånd (Svenning, 2003).  

3.2 Metodkritik 
Givet detta upplägg av metod verkar det rimligt att vi ska kunna besvara vår frågeställning. Men 

självklart finns det också en del tillkortakommanden med det. Det ultimata hade varit att göra 

platsbesök på samtliga verksamheter för att på så sätt kunna få en större inblick och en mer 

omfattande förståelse för verksamheterna och deras arbetssätt med sociala medier. För att få ett 

ytterligare perspektiv till vår analys hade det även varit att föredra att tagit del av användarnas 

upplevelser av respektive verksamheters användning av sociala medier. Dock har detta inte varit 
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möjligt på grund av både avstånd och tidsbrist. Dessa faktorer har gjort det svårt att disponera 

lika mycket tid till alla de tre verksamheterna. På grund av detta har störst fokus legat på 

Ungdomstorget vilket därmed kan ge utslag i slutresultatet. 

4 Empiriredovisning 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet som vi erhållit vid vår datainsamling att 

redovisas. Vi kommer inleda med det insamlade materialet från Ungdomstorget vilket senare 

följs av en redogörelse över Viadidakt och Arbetsmarknadstorget. Varje verksamhetsredovisning 

kommer börja med en beskrivning av verksamheten för att sedan övergå till hur man idag 

arbetar med sociala medier och de frågor som hör därtill.  

4.1 Ungdomstorget i Umeå 

4.1.1 Verksamhetsbeskrivning 
Informationen angående Ungdomstorgets verksamhet har erhållits genom en personlig intervju 

tillsammans med utvecklingsledaren för verksamheten. Umeå Ungdomstorg är ett projekt som 

startades 2009 och var planerat till 2011 men har tack vare god framgång blivit förlängt till år 

2014. Det är ett projekt som Samordningsförbundet bekostar, vilket är ett fristående förbund 

som finansierar samverkansprojekt. De aktörer som är inblandade i projektet är 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen som tillsammans 

samverkar med varandra för att få ut marginaliserade människor i arbetslivet. Samverkan sker 

genom arbetsmarknadsenheten i Umeå och ligger under gymnasie- och vuxenutbildningen. 

Dessa består av gymnasieskolor, särskolor (där det också finns personer som ska matchas mot 

arbete) och introduktionsprogrammet där det går människor som inte är behöriga till gymnasiet.  

 Nedan följer de organisationer som samverkar: 

• Socialtjänsten: Deras vuxenenhet som kallas för Ungdomsslussen och Daglig verksamhet. 

Ungdomsslussen består av de handläggare som betalar ut försörjningsstöd till ungdomar 

och Daglig Verksamhet har hand om utvecklingsstörda ungdomar som har daglig 

verksamhet men också ungdomar som kan och vill matchas mot jobb.  

• Landstinget: Vuxenpsykiatrin vilka består av två arbetsterapeuter och en psykolog som 

sitter på Ungdomstorget.  

• Arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlare från deras olika enheter.  

• Försäkringskassan: Deras enhet står för aktivitetsersättning för de som har en långvarig 

funktionsnedsättning som ungdom upp till 29 år. 

 
Ungdomstorget jobbar med ungdomar som har olika försörjningshinder och behöver 

samverkan. Dessa hinder kan te sig på olika sätt. Ungdomarna är inte bara arbetslösa utan 

många har exempelvis olika typer av funktionshinder, social problematik, olika typer av 

diagnoser och funktionsnedsättning. 33 personer jobbar aktivt med Ungdomstorget och 29 

personer sitter tillsammans i samma hus. Ungdomstorget fungerar som en utredande 
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verksamhet där man utreder deltagarens behov och vad som krävs för att komma tillrätta med 

dessa. Därefter skickas denne vidare till passande instans. Man arbetar tvärorganisatoriskt i tre 

olika team; team 1, team 2 och team 3. I team 1 och 2 arbetar man främst med ungdomar som 

har försörjningsstöd och i dessa team sitter socialtjänsten vilka består av arbetsförmedlare, 

personer från socialtjänsten som har hand om försörjningsstöd, arbetskonsulenter från Viva som 

jobbar intimt med varandra och en person som kommer från introduktionsprogrammet på 

gymnasiet. I team tre jobbar man med ungdomar som har aktivitetsersättning eller ungdomar 

med en långvarig funktionsnedsättning. I detta team sitter Försäkringskassan, handläggare från 

Daglig verksamhet, handläggare från Arbetsförmedlingen och Vivakonsulenter. I teamen utreder 

man vilken typ av samverkan som krävs samt identifierar de behov som finns hos den 

deltagande i projektet. Utanför dessa team finns även två stycken arbetsterapeuter och två 

stycken Vivakonsulenter om det skulle krävas extra insatser i form av att exempelvis besöka 

ungdomar i hemmet för att utvärdera den problematik som råder. Utanför de tre teamen finns 

också en psykolog och två stycken SIUS-konsulenter (Särskilt introduktions och Uppföljnings 

Stöd) från Arbetsförmedlingen som jobbar nära på en arbetsplats om en ungdom behöver stöd 

vid exempelvis inskolning och dylikt. Vidare finns även en utvecklingsledare (vilken är vår 

respondent) och representanter från styrgruppen. Utanför dessa team finns också det som kallas 

för Info Torg (kommunikationsgruppen) där de har hand om de sociala medierna såsom 

Facebook, Twitter och den chatt som det finns planer på att utveckla.   

4.1.2 Ungdomstorgets användning av sociala medier 
Vi har utfört två intervjuer med personal på Ungdomstorget varav den ena skedde genom en 

träff med personer från deras kommunikationsgrupp. Dessa jobbar alla på Ungdomstorget och 

består av en informatör, en socialsekreterare från socialtjänsten samt en person som arbetar på 

Viva Arbete Unga. Kommunikationsgruppen utgörs av den personal som ansvarar för det dagliga 

arbetet med sociala medier samt har hand om utvecklingsfrågor inom detta område. Idag består 

detta arbete av att driva Ungdomstorgets egen hemsida samt den Facebook-sida som skapades 

för cirka ett år sedan. Anledningen till varför Ungdomstorget vill finnas och verka på Facebook 

utgår från antagandet att det är det forum där de flesta ungdomar är verksamma och därmed är 

det den plats med störst kommunikationsmöjligheter samt den plats där 

informationsspridningen blir mest effektiv. I figur 1 nedan visas Ungdomstorgets Facebook-sida 

som den ser ut i dagsläget. 
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Figur 1. Ungdomstorgets Facebook-sida (2012) 

För att ta reda på hur effektivt arbetet med sociala medier är tar informatören statistik på hur 

aktiviteten ser ut. Utifrån den konstaterar kommunikationsgruppen att ökat nyttjande från deras 

sida, såsom regelbundna statusuppdateringar på Facebook-sidan, resulterar i ökad effektivitet 

hos användarna.  

 
 “Vi har ju blivit bättre på att uppdatera sidan, och det märks, då är dom ju inne mer. 

Responsen blir mycket bättre... så det ligger ju lite på oss också” (Respondent 1). 

 
Med detta i åtanke ser man inom kommunikationsgruppen ett behov av utveckling för 

Facebook-sidan. Dock är detta något som man idag menar att det inte finns tid till. 

Kommunikationsgruppen anser att arbetet med sociala medier inte har särskilt hög prioritet på 

Ungdomstorget i dess dagliga arbete. Man hävdar att det är svårt att få de styrande att se 

vinningen med detta. Man framhåller framförallt tidsbrist och bristen på kunskap som de två 

avgörande faktorerna till att arbetet idag inte bedrivs på ett önskvärt sätt. Helst skulle man se att 

det fanns en person som har det övergripande ansvaret för arbetet med sociala medier, istället 

för som idag då det är ett antal personer inblandande i detta. Denna konstruktion av 

fördelningen av uppgifter leder till att det är komplicerat att veta vem som egentligen bör 

ansvara över vad. 
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“Det som är det viktiga om man ska använda sociala medier är ju att man ständigt bör 

uppdatera med information, och eftersom detta inte är så högt prioriterat så hinns det ju inte 

riktigt med... det skulle behöva vara en som jobbar med det här, nu är det ju flera olika.” 

(Respondent 1) 

 

Vid frågan om vilka faktorer, utöver tidsbrist, som idag gör att arbetet med sociala medier inte 

har haft så hög prioritet svarar en respondent följande; 

 
”... jag skulle säga kunskap. Jag skulle behöva lära mig mer än det jag redan kan så kanske det 

skulle underlätta. Men mycket handlar om tid och prioritet.” (Respondent 1) 

 
Kommunikationsgruppen på Ungdomstorget ansvarar också för hemsidan. Den finns på en 

hotell-webb men det är verksamheten själv som styr över innehållet och de uppdateringar som 

sker. Där säger man sig inte vara helt nöjd men hur den ser ut idag. 

 
- “Ja, nu tycker jag rentav att den är kass om jag får vara ärlig. Men förhoppningsvis ska vi 

bygga om den snart.” (Respondent 1) 

 
“Den ska byggas om”. (Respondent 2) 

 
När hemsidan skapades var avsikten att den skulle vara så pass självgående att den inte skulle 

kräva någon större ansträngning av personalen i och med tidsbrist och andra arbetsuppgifter 

som var tvungna att prioriteras högre.  

 
 ”Tanken var ju att sidan skulle vara självgående... och en av orsakerna till att vi lagt upp det 

som vi har gjort är att vi skulle slippa uppdatera informationen utan det är exempelvis 

Arbetsförmedlingen och CSN som går in och gör sina uppdateringar så drar vi som nytta av 

det… vi ska ju sköta vårt jobb också.” (Respondent 2) 

 
”Ja, i första hand.” (Respondent 3) 

 
Responsen utifrån är att det finns mycket bra och användbar information men att sidan är 

svårmanövrerad och att informationen är svår att finna. Att förändra hemsidan är något som 

ligger högt på agendan. Planen är att förändra startsidan, utöka antalet bilder och även att lägga 

upp en film som visar hur man hittar till byggnaden där Ungdomstorget håller till. Figur 2 visar 

hur Ungdomstorgets startsida för hemsidan ser ut och figur 3 visar en översikt av de 

organisationer som Ungdomstorget länkar till. 
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Figur 2. Ungdomstorgets startsida (2012)  
 
 

 

Figur 3. Navigeringssida som ska vara självgående med länkar till respektive organisationer. 

Ungdomstorgets hemsida (2012) 

 
Utöver en förändring av hemsidan och ett utvecklande av Facebook-sidan, önskar man en chatt-

funktion kopplad till den dagliga verksamheten. Syftet med denna skulle främst vara möjligheten 

till en tvåvägskommunikation med ungdomarna. Där har det hållits diskussioner hur en 
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eventuell chatt skulle kunna växa fram. Vid frågan om vilket syfte verksamheten vill uppnå med 

en chattfunktion svarade respondenterna att; 

 
 ”Ja, du får ju en tvåvägskommunikation. Som det är nu så är det ju mer eller mindre en 

envägskommunikation som vi sysslar med.” (Respondent 2). 
 
 ”Ursprungstanken kommer ju ifrån att vi hade en drop-in tid varje dag i en timme här nere på 

torget så de skulle få komma hit ungdomarna. Men det var kanske inte så lyckat... så då 

började vi fundera kring var ungdomarna är någonstans och det tror vi är på nätet... så det 

var väl så tanken var...” (Respondent 1) 

 
Det optimala, anser Ungdomstorget, skulle vara att ha en chatt kopplad till den egna portalen. 

Detta är dock något som man menar blir alldeles för kostsamt vilket lett till att man idag inte 

kommit längre än ett stadie i vilket endast diskussioner kring detta förs. På frågan hur man ser 

på att utvidga verksamheten till andra sociala medier råder det delade meningar inom 

kommunikationsgruppen. Då en uttrycker sig positivt till Twitter och dess snabba 

informationsflöde som denne anser skulle vara en användbar möjlighet, så uttrycker sig den 

andra med mer skepticism inför detta forum. Dock medger denne att man bör se över andra 

alternativ till sociala medier än Facebook. Marknadsföringen för Ungdomstorget ser ut på så vis 

att man inte marknadsför sig till ungdomar utan detta vill man göra mot företag för att finna 

praktikplatser åt de arbetssökande. 

 
 “Vi har ju pratat om att marknadsföra oss också just på Facebook. Det är ju 1500 småföretag 

som är aktiva på Facebook. Detta skulle vara bra i och med att praktikanskaffning ingår i 

jobbet med ungdomarna.” (Respondent 2) 

 
“För det är ju det enda vi kan marknadsföra. Vi kan ju inte marknadsföra mot ungdomarna 

utan det är mer att vi behöver tillgång till praktikplatser”. (Respondent 1) 

 

4.2 Viadidakt i Katrineholm 

4.2.1  Verksamhetsbeskrivning 
Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration i 

Katrineholms och Vingåkers kommuner. Denna verksamhet är viktig för att kommunen ska 

lyckas med att höja utbildningsnivån. Genom hjälp av Viadidakt har man tillgång till 

utbildningar på olika nivåer och möjligheten att bygga upp och bygga vidare sin kompetens. De 

vänder sig även till företag som vill ha skräddarsydda utbildningar. Övriga tjänster de erbjuder 

är studievägledning, information om studier och finansiering och genom Viadidakt kan en 

person få ett intyg på de kunskaper denne redan besitter. Vidare erbjuder de också hjälp med 
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sökandet av försörjningsstöd, arbetsmarknadsstöd och coachning till jobb och sysselsättning för 

de människor som har försörjningsstöd. 

 
Nedan följer en lista som visar på de konkreta ansvarsområden som finns: 

• Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, (ej gymnasieskolan för ungdomar) 

• Svenska för invandrare (SFI) 

• Särskola för vuxna (Särvux) 

• Uppdragsutbildningar för företag och organisationer  

• Personalutbildningar för anställda i Katrineholms och Vingåkers kommuner 

• Högskoleservice med lokalt ansvar för universitets- och högskolekurser, studielokaler för 

studenter vid högskolor och universitet 

• Validering (värdering av individens samlade kunskaper) 

• Arbetsmarknadsstöd (arbete och praktik för arbetslösa) 

• Integration av nyanlända 

• Coachning till sysselsättning för personer med försörjningsstöd 
 

 
 

 

 
Figur 4. Illustrerad bild av verksamheten. Om Viadidakt (2012) 
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Viadidakt har som mål att vuxna invånare i Katrineholm och Vingåker ska ha möjlighet att 

kunna försörja sig själva vilket i sin tur ska leda till att antalet medborgare i kommunerna med 

arbete ökar och därmed minska antalet människor som är i behov av a-kassa och 

försörjningsstöd. Figur 4 ger en illustrerad bild av de organisationer som samverkar inom 

Viadidakts verksamhet. Verksamheten ansvarar för rekrytering av praktik- och arbetsplatser för 

ungdomar, vuxna långtidsarbetslösa, invandrare, personer med funktionshinder både psykiskt 

och fysiskt, gymnasieungdomar och feriearbetare. Viadidakt prioriterar personer som står långt 

från arbetsmarknaden och har en nära samverkan med socialtjänsten, försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen, företag och ideella organisationer  

4.2.2 Viadidakts användning av sociala medier 
Vi har med Viadidakt i Katrineholm använt oss av intervjuer via mail för att erhålla information 

angående hur de arbetar med sociala medier. Verksamheten har en hemsida som respondenten 

anger fungera väl. Han säger sig ha mottagit positiv respons från besökare av hemsidan som 

menar att den är överskådlig och innehållsrik. Viadidakt startade en Facebook-grupp 2009 som 

sedan ersattes med en Facebook-sida i mars 2009. Anledningen till detta var att Facebook under 

år 2009 förändrade sina gruppfunktioner, vilket gjorde det sämre för Viadidakts hantering av 

plattformen. Figur 5 nedan visar hur Viadidakts Facebook-sida ser ut i dagsläget. Utöver 

Facebook använder Viadidakt också både Twitter (sedan april 2011) och YouTube (sedan 

september 2009). Anledningen till att de började använda Facebook är att de vill nå ut till en 

bred publik och få andra människor att sprida deras information men också få ökade möjligheter 

för kommunikation mellan flera parter. Vår respondent menar att Facebook är ett 

kostnadseffektivt alternativ för dem att använda sig av. 

 

 “Facebook vill vi använda för att nå ut brett, få andra att sprida vår information, ger 

möjlighet till kommunikation – inte enbart envägs-information, kostnadseffektivt. Twitter för 

att nå brett, möjlighet att få ut lite spontanare och kortare budskap – inkastare till andra 

kanaler. YouTube i första hand för att kunna länka in kort info-filmer på vår webbplats 

www.viadidakt.se... vi når befintliga och nya målgrupper på ett kostnadseffektivt sätt.” 

(Respondent 4) 

Twitter använder de sig av för att på samma sätt som Facebook, att nå ut till en bred målgrupp 

men genom mer spontana och kortare budskap. YouTube använder Viadidakt i första hand för 

att länka korta informationsfilmer på webbsidan. De anger också att det är tack vare sociala 

medier som tillgängligheten till deras webbsida har ökat och detta med hjälp av korta 

informationsfilmer vilka de länkar till. Dock medger respondenten att det främst är Facebook 

som de satsar mest på men i dagsläget jobbar de på att utöka sin aktivitet även med Twitter. I 

dag arbetar verksamheten med att genom sociala medier nå ut med information angående 

aktuella evenemang och utbildningar som kan tänkas vara intressant för målgrupperna. Ingen 

utvärdering eller underökning har gjorts om vad ungdomarna tycker om Viadidakts 
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tillgänglighet på internet. Däremot har de undersökt och begrundat vilka personer i 

verksamheten som bör arbeta med dessa frågor inom projektet. De som har fått sociala medier 

som en del av sina arbetsuppgifter är i första hand kommunikationsstrateger och informatörer. 

Inblandad i detta är även utvecklingsledare och handläggare men också vägledare gör sporadiska 

inlägg på verksamhetens olika forum. Införandet av sociala medier beskrivs av respondenten 

inte ha varit en dans på rosor och även om de största hindren övervunnits skulle vår respondent 

vilja se förbättringar bland sina medarbetare genom att de i större utsträckning aktivt deltar och 

visar stöd för hur sociala medier kan ses som en betydelsefull del av deras arbetsuppgifter. 

Respondenten svarar; 

 ”En stor grupp av vår personal är inte insatta eller tycker det är särskilt viktigt om man inte 

jobbar konkret med utåtriktade aktiviteter. De som jobbar mer utåtriktat, t.ex. våra 

utvecklingsledare och studie- och yrkesvägledare är sporadiskt delaktiga och lägger ut info och 

kommentarer om det kommer frågor som berör deras områden.”  

 

”I början var det en hel del motstånd, t.ex. att vi från förvaltningsledningen inte skulle 

uppmuntra personalen att vara på Facebook på arbetstid osv. Men efter att vi antagit 

riktlinjer och påtalat att sociala medier får användas i det som är jobbrelaterat och att vi 

förutsätter att man tar sitt ansvar för hur och i vilken omfattning man nyttjar sociala medier, 

precis som man kan surfa, maila, prata i telefon, delta på möten så har vi inte hört något mer 

negativt den senaste tiden.” (Respondent 4) 
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Figur 5. Viadidakts Facebook-sida (2012). 
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Figur 6. Viadidakts YouTube-kanal (2012). 
 
 

 
Figur 7. Viadidakts Twitter-konto (2012) 
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Hur är då responsen från användarna av dessa tre olika sociala medier? Vår respondent skriver 

att vissa användare, vilka består av deltagare eller andra externa intressenter, gör inlägg framför 

allt på Facebook. Även om vissa delar med sig av den information som läggs upp på sidan tror 

ändå respondenten att majoriteten av dem som är på Facebook tar del av informationen på egen 

hand utan att föra den vidare. För att Viadidakt ska veta om arbetet med sociala medier lönar sig 

håller de med jämna mellanrum koll på statistiken på Facebook-sidan men också antalet 

YouTube-träffar och ser också till att hålla sig i framkant med planeringen av hur man ständigt 

kan utveckla sitt användande av sociala medier.  

 
 “... vi styr all trafik från sociala medier till en viss webbsida där vi har tagit ut 

statistikrapporter och tittat på antal besök de dagar vi har tryck ut tjänsten på Facebook och 

Twitter, jämför med de dagar för vanliga tidningsannonser, publicering på platsbanken och 

offentliga jobb. Det är ofta ganska många besöker de dagar vi kört ut info på Twitter och 

taggat med t.ex. #nyttjobb#jobb.” (Respondent 4 ) 

 
På frågan hur mycket tid som idag läggs ned på att uppdatera och arbeta med sociala medier 

samt vilka planer på vidareutveckling inom området som diskuteras, svarar respondenten; 

 
 “... kanske i genomsnitt 30 minuter per dag. Då ingår även lite omvärldsbevakning. I vårt 

pågående tillgänglighetsarbete ingår att jobba med kompletterande kanaler, t.ex. filmsnuttar 

på webben som kompletterar den skrivna texten. Vi tittar även på möjligheten att direktsända 

vissa föreläsningar och informationstillfällen genom Adobe Connect och Facebook.” 

(Respondent 4) 

 
Med tanke på den satsning Viadidakt gjort på sociala medier ansågs det intressant att få 

information angående hur verksamheten marknadsförde sig innan de tog klivet att integrera 

sociala medier. Till svar fick vi att de tidigare lade resurser på tryckt information men eftersom 

man strävade efter en bättre målgruppsanpassning, kortare “livslängd” på information och i och 

med knappa ekonomiska resurser fick de försöka styra om sin verksamhet mot kanaler som har 

lägre kostnader. Det finns även ett antal nackdelar vilka respondenten angav; 

 
“Det är dock svårt att få genomslag i budgetprocessen att styra om medel från exempelvis 

mässmaterial, tryckta medier, annonser till fler informationstimmar vilket går åt för att hålla 

fler kanaler i gång och samtidigt jobba mer med målgruppsanpassning.” (Respondent 4)  
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4.3 Arbetsmarknadstorget i Skellefteå 

4.3.1 Verksamhetsbeskrivning 
För att få information om Arbetsmarknadstorget utfördes en telefonintervju med deras 

projektledare. Arbetsmarknadstorget är ett projekt i Skellefteå som startade i september 2010. I 

detta projekt ingår Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. 

Från Skellefteå kommun är det socialtjänsten, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten 

som ingår. Från landstinget är det genom psykiatrin som man är inblandade i detta projekt. I 

lokalerna på Arbetsmarknadstorget sitter det bland annat socialsekreterare, 

arbetsmarknadskonsulenter, studie-och yrkesvägledare samt en kurator från psykiatrin. 

Arbetsmarknadstorget finansieras genom Samordningsförbundet i vilket det sitter chefer från 

alla de deltagande myndigheterna. I dagsläget är detta det största projekt som bedrivs i 

Skellefteå kommun. Projektet riktar sig till personer i åldrarna 16-29 år och målgruppen är de 

personer som står så långt ifrån arbetsmarknaden att de bedöms ha behov av ett långvarigt stöd 

från minst två av de deltagande myndigheterna. 75 procent av de inskrivna har någon form av 

fastställd psykiatrisk diagnos, exempelvis Aspergers eller ADHD, och i snitt har varje person 3,7 

fastställda diagnoser. Medelåldern hos dem som idag är inskrivna ligger på 22 år och 

könsfördelningen är jämn, i dagsläget ligger man på 52 procent tjejer och 48 procent killar. På 

Arbetsmarknadstorget har man både en utredande och verkställande funktion. Deltagarens 

behov utreds, man gör en bedömning över vad som krävs och sedan verkställer man detta.  

 Målet är att 50 procent av de inskrivna efter nio månader ska vara i egen försörjning, 

antingen genom arbete eller studier. Resultatet efter det första året är att 60 procent av dem 

befinner sig i arbete eller studier. De vanligaste arbetena är lönebidragsanställning inom bland 

annat servicenäringen, livsmedelsbranschen, transportbranschen, inom lagerarbete och 

lokalradio. Idag finns det ett stort behov och problemet som man ser är att resurserna inte 

räcker till för att täcka detta. Det är sagt att Arbetsmarknadstorget ska arbeta med 40 personer 

samtidigt på årsbasis och man har legat på ca 45-50 personer per år hittills. Personerna som 

kommer till Arbetsmarknadstorget skickas dit via en remiss från någon av de deltagande 

myndigheterna. Idag är det 70 personer som står i kö och väntetiden ligger på ca ett år. Det finns 

ingen given tid för den intagne i projektet och hur länge denne kommer att befinna sig där då 

man alltid utgår från den enskilde individen och dennes förutsättningar. Detta innebär att en del 

är ute i aktivitet redan efter tre månader medan andra kan finnas kvar efter ett år. 

Projektperioden var från början tänkt att fortgå till augusti 2013, men i och med den framgång 

man haft samt det behov som finns kommer med största sannolikhet Arbetsmarknadstorget 

utvecklas till en permanent verksamhet. 

4.3.2 Arbetsmarknadstorgets satsning på sociala medier 
Utifrån de telefonsamtal som ägt rum med projektledaren har han berättat hur de idag arbetar 

med utvecklingen av sociala medier och hur funderingarna går kring detta. Han berättar att ända 

sedan uppstarten av projektet har personalen på Arbetsmarknadstorget varit av den åsikten att 
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om man ska lyckas nå unga människor och ha en välfungerande kommunikation med dem, 

gäller det att finnas och verka där de själva har sitt tillhåll. 

  
“Redan från början var vi införstådda med att ska man lyckas nå ungdomar så är det via 

deras egna forum, alltså genom sociala medier.” (Respondent 5) 

  
Med utgångspunkt från detta finns idag relativt långtgående planer på att utveckla och förbättra 

verksamheten med hjälp av sociala medier. Enligt projektledaren tycker personalen att detta är 

en viktig fråga som har hög prioritet på agendan inför kommande satsningar inom projektet. 

Idag finns det en grupp bestående av projektledaren för Arbetsmarknadstorget samt 

informationsgruppen i Skellefteå kommun som jobbar med dessa frågor. I denna 

informationsgrupp sitter bland annat en journalist, en person från kommunens IT-enhet som 

ansvarar för säkerhetsfrågor och informatörer med olika typer av medieutbildning. Anledningen 

till detta är ett behov av specifik kompetens inom området sociala medier och respondenten 

anser att den kunskap han själv besitter inom detta område inte kan ses som tillräcklig. Vidare 

påpekar han vikten av att ta till sig den kunskap som finns att tillgå för nå ett gynnsamt resultat. 

  
 “Senast jag själv var inloggad på min egen Facebook är säkert ett år sedan. Därför tycker jag 

att det är viktigt att ta hjälp av personer som har den kompetens jag själv saknar inom det här 

området. De jag jobbar med har god kunskap om exempelvis Facebook och hur organisationer 

kan använda sig av det och det tror jag är väldigt viktigt om man ska ha någon chans att 

lyckas.” (Respondent 5) 

 
Idag använder man sig av en hemsida där det finns information, kontaktuppgifter, filmer och 

dylikt. Figur 8 visar startsidan på Arbetsmarknadstorgets hemsida. Den respons man fått på den 

är att informationen är lättillgänglig och lättöverskådlig. Dock finns en önskan internt att ha 

bättre uppdateringar vad gäller ”Nyheter”. Man säger sig vara medveten om att den sista 

uppdateringen, som skedde 6 maj 2011, inte kan ses som optimalt och kan ge ett intryck av att 

det inte händer så mycket i projektet. I figur 9 syns den senaste uppdateringen. 
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Figur 8. Arbetsmarknadstorgets hemsida (2012). 
 
“Mig veterligen skedde den senaste uppdateringen av kategorin ”Nyheter” vid invigningen av 

de nya lokalerna, och detta var den 6 maj 2011. Det ser naturligtvis inte bra ut och risken finns 

att man får intrycket av att det inte händer så mycket här.” (Respondent 5) 

 
Anledningen till varför uppdateringen varit bristfällig beror på problem med programvaran samt 

att man vid skapandet av hemsidan anlitade en extern konsult, vilket har lett till att när de nu vill 

ändra om och uppdatera sidan krävs det kontakt med denne. Det har även funnits en del 

oklarheter över vem som ska ansvara för vad, alltså om det ska vara Arbetsmarknadstorget eller 

den anlitade konsultens bolag. Detta ses som ett problem och idag arbetas det inom den egna 

verksamheten med att försöka lösa detta så att man själva har hand om hemsidan och allt som 

hör därtill. 
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Figur 9. Bild ovan tagen från deras “Nyheter”- sida från 6:e maj 2011. (2012)  
 
Gällande marknadsföring ser man inget större behov av detta gentemot ungdomarna då dessa i 

de allra flesta fall hamnar hos dem utifrån remisser från någon av de inblandade myndigheterna. 

Istället är avsikten att fokusera marknadsföringen mot företag i kommunen som kan erbjuda 

praktikplatser samt vara potentiella arbetsgivare. På Arbetsmarknadstorget har personalen valt 

bort att satsa på det klassiska sättet med broschyrer och affischer vid marknadsföring då man 

inte ser någon nytta med detta. Marknadsföringen idag sker främst via hemsidan men även 

genom personliga kontakter där personal från organisationen bland annat åker runt och 

presenterar projektet och dess syfte. Även inom detta område ser man ökade möjligheter vid ett 

framtida nyttjande av sociala medier. 

 Närmast i framtiden ligger att utveckla och förbättra hemsidan samt skapa ett Facebook-

konto vars syfte framförallt ska vara att kommunicera och sprida information till personerna i 

målgruppen. Personalen kan idag redan använda sig av sina egna Facebook-konton men man vill 

ha ett konto som är knutet till Arbetsmarknadstorget som verksamhet. Idag sker kontakten med 

deltagarna främst via sms, mail och telefonsamtal men detta önskar man förflytta till sociala 

medier och de möjligheter som medföljer med detta. Utöver ett användande av Facebook finns 

det tankar kring andra sociala medier som lämpliga kanaler. Det är bland annat detta som 

respondenten i sin roll som projektledare diskuterar med informationsgruppen. Orsaken till att 

det ännu inte används sociala medier inom Arbetsmarknadstorgets verksamhet sägs vara på 

grund av prioriteringar. Vid uppstarten blev det ett enormt tryck på personalstyrkan och fokus 

lades i första hand på att ta hand om alla deltagare och den dagliga verksamheten. Därefter 
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arbetades det med hemsidan och dess utformning. Nu anser dock respondenten tiden vara inne 

för en faktisk satsning på sociala medier. 

  
“Nu är det dags att ta nästa steg i arbetet och hur vi på bästa sätt kan interagera gentemot 

våra ungdomar via sociala medier. Var ligger ribban någonstans? Ska vi bara använda oss av 

Facebook eller ska man gå vidare med Twitter och andra forum? Vilka vägar finns och hur 

kan vi använda oss av dem?” (Respondent 5) 

 

4.4 Summering  
Vid en kort summering av empirin kan bland annat fastslås att alla verksamheter använder, eller 

vill använda, sociala medier utifrån samma syfte vilket är att finnas och verka i det forum man 

tror att målgruppen håller till, samt att öka tillgängligheten och nå ut med snabb information. 

Viadidakt är den verksamhet vilken idag använder sig av flest kanaler. På Ungdomstorget har 

man en Facebook-sida kopplat till verksamheten på samma sätt som Viadidakt och detta är 

något som även Arbetsmarknadstorget önskar sig ha i framtiden. På Ungdomstorget ser man att 

det skulle vara till stor fördel med en tvåvägskommunikation, exempelvis genom en chatt-

funktion. Detta är inget som finns i verksamheten idag men det förs diskussioner om att 

eventuellt införa detta i framtiden. Vidare har man på både Ungdomstorget och 

Arbetsmarknadstorget konstaterat att den marknadsföring det främst finns ett behov av är 

gentemot företag för att på så vis finna praktikplatser och potentiella arbetsgivare. På Viadidakt 

och Arbetsmarknadstorget har man beslutat att lägga all marknadsföring på internet och därmed 

övergivit det traditionella sättet med broschyrer och affischering. 

5 Analys och resultat 
 Att som verksamhet ta steget till att börja använda sociala medier kan vara stort, särskilt om 

man inte använt sig av detta tidigare. Genom att studera hur sociala medier fungerar i praktiken 

kan man anpassa nyttjandet av dessa till verksamheten och därmed öka chansen att övertyga 

personal om hur sociala medier kan vara till hjälp i arbetet. Som nämndes i kapitel 2 har Hothi 

(2010) utvecklat ett ramverk för användandet av sociala medier kopplat till verksamheter och 

organisationer. Detta ramverk består av tre huvuddelar vilka är; lyssna, delta och förändra. I och 

med att de verksamheter som studerats i denna rapport befinner sig i olika stadier, vad gäller att 

ha sociala medier kopplat till arbetet, har materialet analyserats utifrån de teman han lyfter fram 

som viktiga. Därav anses detta ramverk som ett lämpligt analysverktyg kopplat till den 

frågeställning och det syfte som rapporten avser att belysa.  

5.1 Lyssna, delta och förändra 
Hothi (2010) anger att det första steget i ramverket är lyssna. Med detta menar han att 

verksamheter i första hand bör avsätta tid åt analys av olika plattformar för att därmed få en 
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förståelse för vad som händer inom området sociala medier samt vart målgruppen befinner sig. 

Baserat på den information man får av detta kan sedan verksamheterna finna en lämplig kanal 

att använda sig av. Nästa steg i processen är att visa på att man inte bara befinner sig där utan att 

det också utförs någon form av aktivitet. Detta görs exempelvis genom att ge feedback och på 

detta sätt synliggöra att man som verksamhet är närvarande och reagerar på det som sker.  

 Ett sätt att visa på att man finns är genom marknadsföring. Detta är något som de tre valda 

verksamheterna har för avsikt att göra främst genom sociala medier. På Viadidakt har man gått 

ifrån en traditionell typ av marknadsföring med affischering, annonsering och dylikt, till att 

istället integrera detta på hemsidan och övriga plattformar som de använder sig av. Anledningen 

till detta är att verksamheten vill förbättra sin målgruppsanpassning i och med att det idag är en 

kortare livslängd på information samt knappa resurser, vilket respondenten hävdar vara en av 

anledningarna att man ändrat sin strategi för marknadsföring.  

 Även på Arbetsmarknadstorget i Skellefteå har man sett en trend att snabba 

informationsflöden och aktivitet vid målgruppens sociala nätverksarenor, är den mest effektiva 

vägen att gå när det gäller marknadsföring. Med detta som grund har man därför valt att helt 

lägga sin satsning på hemsidan samt de sociala medier man planerar att införa i verksamheten. 

Enligt projektledaren på Arbetsmarknadstorget tog man tidigt beslutet att utesluta den klassiska 

marknadsföringen, såsom affischer och broschyrer, i och med att man ansåg dem vara 

verkningslösa. Utifrån detta kan det konstateras att man där har analyserat omgivningen samt 

identifierat var personer ur målgruppen håller till och således kan detta kopplas till ramverkets 

första steg. Problemet är att man idag endast har hemsidan att tillgå då man ännu inte infört 

några sociala medier i verksamheten.  

 På Ungdomstorget i Umeå blir vikten av ramverkets första steg extra synligt i det avseendet 

när det gäller att visa upp en aktiv närvaro i det valda forumet. Respondenterna höll enhälligt 

med om att ökad närvaro från deras sida gav utslag i ökad aktivitet och respons från deltagarna. 

När man inom verksamheten är medvetna om detta är det därför nödvändigt att man på 

Ungdomstorget tar till sig detta och övertygar ledningen samt verkställande aktörer, vikten av att 

visa på sin tillgänglighet och därmed nyttan av att integrera sociala medier i befintliga 

arbetsrutiner.  

 Ytterligare en aspekt som kan kopplas till ramverkets första steg är att man i en 

utvecklingsprocess av sociala medier inser vilka kunskaper som krävs för att uppnå goda 

resultat. Till detta hör även att inse var och hur den egna verksamhetens kunskap brister och 

därav identifiera de områden där utveckling av kompetens krävs. Respondenten på 

Arbetsmarknadstorget visar på insikt i sin egen brist på kunskap inom området och anger också 

detta som ett skäl till varför han valt att koppla in andra personer som har den kunskap han själv 

saknar i dessa frågor. Rimligtvis bör personer som arbetar med dessa frågor inom verksamheter 

ha detta i åtanke när de ska ta steget att påbörja sin satsning på sociala medier.  

 Vid mötet med Ungdomstorgets kommunikationsgrupp framkom det att det råder delade 

meningar kring huruvida man bör satsa på övriga forum och i så fall vilka den satsningen bör 

ligga på.  
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“Det kan ju bli så att vi blir tvungna att se över andra alternativ. Nu har ju Facebook börjat 

tala om att ta betalt och då kanske det blir så att vi måste lägga över aktiviteten på annat... 

kanske Google+ (Respondent 2) 

 

”Twitter har jag funderat på lite faktiskt...(Respondent 1) 

 

 ”Då får någon annan ta ansvar för Twitter...(Respondent 2) 

 

”Det viktiga om man ska jobba med sociala medier är det att man hela tiden är föränderlig och 

snabb på att ändra och uppdatera information… På Twitter kommer man ju väldigt snabbt ut 

med information” (Respondent 1) 

 

Också detta går att koppla till ramverkets första steg gällande att avsätta tid till att analysera 

aktiviteten på olika sociala medier och därigenom få en uppfattning om var målgruppen befinner 

sig. Utifrån detta kan ett ställningstagande göras angående vilka plattformar som kan vara 

effektiva att använda i verksamheten. Detta styrks även av även av Koo, Wati och Jung (2011) 

som visar på en stor betydelse av att verksamheter måste utveckla en bättre förståelse för olika 

typer av sociala medier och därmed kunna dra nytta av deras användning. Utifrån citaten ovan 

känns det rimligt att anta att respondent 2 har ett visst mått av oförståelse samt ovilja till att 

utforska kompletterande verktyg, vilka kan vara lönsamma i verksamhetens användning av 

sociala medier. Däremot visar respondent 1 på en drivande attityd och ett innovativt tänkande, 

vilket är en nödvändighet för ett användande med fokus på ett lyckat resultat.  

 Nästa steg i ramverket är det som Hothi (2010) benämner som deltagande. Med detta avser 

han att respons och deltagande i konversationer via sociala medier är det rätta angreppssättet att 

ta till. För möjligheten att delta i dessa konversationer krävs inte ett skapande av en ny 

plattform. Istället, menar Hothi (2010), bör man söka sig till redan befintliga plattformar och 

anger Facebook och Twitter som alternativ på detta. Vidare bör verksamheten vara medveten om 

att ett deltagande i dessa plattformar kommer att kräva tid av personalen, samt att åtminstone 

en person tar ansvar för underhållet av verksamhetens deltagande. För att koppla detta till 

Ungdomstorget finns hos oss en medvetenhet om att vissa organisatoriska hinder skapar 

svårigheter med att strukturera ett deltagande på ett effektivt sätt. Respondenterna menar att ett 

aktivt deltagande på Facebook hindras av att det är ett flertal myndigheter inblandade där varje 

myndighet har strikta restriktioner att förhålla sig till. Dock kan verksamheter som 

Ungdomstorget med hjälp av denna typ av ramverk erhålla lämpliga verktyg som kan hjälpa dem 

med de problem som finns och därefter uppföra en strategi för hur deltagandet ska ske på ett så 

tillfredställande sätt som möjligt.  Hothi (2010) hävdar också att verksamhetens målgrupp 

kommer att bedöma dess deltagande i form av kontinuerlig feedback och även se hur man 

hanterar den i form av ett agerande eller icke-agerande. Ett exempel på detta skulle kunna vara 
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en utebliven respons från användarna, vilket i sin tur skulle kunna vara ett resultat av ett 

bristfälligt deltagande från verksamhetens sida.  

 Respondenterna på Ungdomstorget hävdar att en begränsande faktor i delar av arbetet med 

sociala medier är kostnaderna med att starta upp en egen portal. Dock kan detta inte, utifrån det 

intervjumaterial som samlats in samt de valda artiklarna rörande ämnet, ses som ett behov i 

dagsläget. Man kan istället anse, precis som Hothi (2010) skriver, att satsning bör ske på redan 

befintliga forum för att på så sätt få en etablerad grund. De flesta forum, såsom Facebook och 

Twitter, är dessutom kostnadsfria och välbesökta av många, vilket är ett ytterligare argument för 

att nyttja dessa. Viadidakt kan ses ha tagit detta i beaktande då de idag använder sig av tre stora 

och välbesökta plattformar, vilket har givit grund för planer på vidareutveckling i 

tillgänglighetsarbetet, bland annat genom planeringen av kompletterande kanaler som korta 

filmklipp och direktsända föreläsningar genom Adobe Connect och Facebook. Det är rimligt att 

anta att ett frekvent deltagande från verksamhetens sida yttrar sig i positiv respons från 

deltagarna. Detta bör, för verksamheten, visa det gynnsamma i ett aktivt deltagande vilket kan 

generera planer och vara till grund för framtida utvecklingsmöjligheter.  

 Verksamheters användning av sociala medier kommer inte bara att förbättra 

kommunikationen med deras målgrupper. Det kan också leda till mer effektiva och förbättrade 

arbetsprocesser, nya strategier, samt ett upphörande av förlegade arbetsmetoder. Det finns 

lovande indikationer på hur sociala medier och andra teknologier kan komma att förändra sätten 

att arbeta på, och att omforma sin service baserad på den feedback man fått av användarna. 

Detta är en logisk uppföljning av ett deltagande inom sociala medier. Alla former av deltagande 

kommer leda till insikt för verksamheten att förbättra sin tillgänglighet, öka effektiviteten och 

därmed öka tillfredställelsen. Sociala medier kommer i vissa fall även att ersätta eller 

komplettera redan existerande arbetsprocesser. Möjligheten finns också att verksamheter helt 

omvandlar sina arbetsmetoder för att anpassa dem till sociala medier (Hothi 2010).  

 Även om en del verksamheter finner det vara begränsat med tid till att arbeta med sociala 

medier kommer dem eventuellt att se fördelarna och möjligheterna med att arbetsprocesserna 

utvecklas och förbättras och därav finna det lönsamt att arbeta fram en välutvecklad strategi för 

sitt användande. Tendenser finns att man i Ungdomstorgets kommunikationsgrupp inte gärna 

ser att tiden som läggs på sociala medier ska gå ut över redan befintliga arbetsuppgifter, vilket 

även tidigare nämnts av respondenterna på följande sätt; 

  

”… vi ska ju sköta vårt jobb också.” (Respondent 2) 

 

”Ja, i första hand.”(Respondent 3) 

 

Detta visar på en oförmåga att se hur sociala medier ska ses som en del av de ordinarie 

arbetsuppgifterna istället för att vara en extern arbetsuppgift som man ägnar sig åt om det finns 

tid över. Dessa personer enbart bör inte hållas ansvariga för denna inställning utan det bör ses 

som en övergripande inställning som det måste arbetas med på verksamhetsnivå. 
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Förutsättningarna för att sociala medier ska bli ett arbetsverktyg, som prioriteras på samma sätt 

som övriga arbetsuppgifter, är beroende av att man inom hela verksamheten förändrar 

inställningen till sociala medier och dess värde. Det motstånd som finns på Ungdomstorget 

återkommer också hos Viadidakt. Respondenten där säger att en stor grupp av personalen vid 

arbetsplatsen varken är insatta eller anser sociala medier särskilt viktigt, om man inte konkret 

jobbar med utåtriktade aktiviteter.  

 Trots att respondenten på Viadidakt talar om ett visst motstånd från sina medarbetare, 

arbetas det ändå ständigt med att utveckla och förbättra sitt brukande av sociala medier.  

 

“I vårt pågående tillgänglighetsarbete ingår att jobba med kompletterande kanaler, t.ex. 

filmsnuttar på webben som kompletterar den skrivna texten.” (Respondent 4) 

 

Joos (2008) skriver att denna typ av medieinnehåll kan vara till fördel eftersom man som 

användare själv kan välja när och var man vill lyssna och titta på dessa typer av kanaler. Med 

detta i åtanke samt det Hothi (2010) skriver om vikten av deltagande, kan man utgå från att den 

satsning som Viadidakt gör inom sociala medier och dess olika användningsområden förhöjer 

chanserna att målgruppen får en ökad tillfredställelse av verksamhetens tillgänglighet.  

5.2 Strategi, samverkan och kommunikation 
Genom sociala medier får verksamheter, organisationer och företag möjligheten att expandera 

sociala kontakter, effektivisera affärsprocesser, förbättra och lättare underhålla befintliga 

kundkontakter (Zyl, 2009). 

 Arbetsmarknadstorget, Ungdomstorget och Viadidakt är tre verksamheter vilka är relativt lika 

varandra vad gäller verksamheten och dess uppbyggnad. Med hjälp av samverkan mellan olika 

organisationer och myndigheter kan dessa verksamheter föra samman kompetenser som är 

viktiga för att arbetet med ungdomar och unga vuxna ska kunna fungera framgångsrikt och ge 

ett så lyckat resultat som möjligt. Även målgruppen inom dessa verksamheter är i stort sett 

densamma. Det rör sig om ungdomar och unga vuxna vars möjligheter till arbete på något sätt är 

begränsat, antingen på grund av psykiska eller fysiska svårigheter. De behöver alla stöd och hjälp 

av olika myndigheter i sitt sökande att finna en lämplig arbetsplats och arbetsgivare. Vissa 

skillnader finns i dessa tre verksamheter och hur de arbetar. Exempelvis är skillnaden mellan 

Arbetsmarknadstorget i Skellefteå och Ungdomstorget i Umeå den att i Umeå har man endast en 

utredande funktion. Där tas deltagaren in i projektet och man gör en bedömning av vilka behov 

som finns samt vilka åtgärder som krävs för att komma tillrätta med detta. Efter detta skickas 

deltagaren vidare. I Skellefteå fungerar verksamheten både som utredande och verkställande. 

Där tas deltagaren in, en utredning görs och sedan är det även den egna verksamheten som 

verkställer de åtgärder man anser krävas. Dock kan man anta att denna skillnad har en ytterst 

marginell inverkan på det denna rapport har avsett att studera och utgångspunkten är den att 

detta inte har någon, eller en ytterst liten, betydelse för hur arbetet med sociala medier kan 

förväntas fortgå. Men, rapportens syfte är inte att lägga något större fokus på hur 
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verksamheterna är uppbyggda, utan istället har avsikten varit att studera deras användande av 

sociala medier. Sett till verksamheternas mål med nyttjandet av sociala medier, ter de sig relativt 

likartat. De personer, vilka intervjuerna har utförts på, menar alla att anledningen till att man 

infört, eller planerar att införa, sociala medier i verksamheten är att man vill befinna sig i de 

forum där man antar att personer ur målgruppen håller till. Även Kaplan och Haenlein (2010) 

visar i sin rapport på en trend att sociala medier är den främsta informationskällan hos många 

människor.  

 Sett till hur användandet av sociala medier ser ut idag kan man konstatera att Ungdomstorget 

och Viadidakt använder båda sociala medier, där Viadidakt har kommit en bit längre än 

Ungdomstorget. Viadidakt använder sig i dagsläget av tre olika typer av sociala medier; 

Facebook, Twitter och YouTube medan Ungdomstorget i dagsläget endast använder sig av 

Facebook. Även om inte verksamheternas hemsidor är det primära studieobjektet tros ändå 

arbetet med dessa ha viss betydelse för hur man ser på att koppla verksamheten och det dagliga 

arbetet med att finnas tillgängliga på internet. Det är rimligt att anta att aktiviteten och 

prioriteten av hemsidan skulle kunna härledas till aktivitet och prioritering gällande sociala 

medier. Alla tre verksamheterna har en egen hemsida kopplat till dem som verksamhet. Sett till 

hur till hur hemsidorna idag ser ut kan man konstatera att det både på Ungdomstorget och 

Arbetsmarknadstorget krävs en utveckling och förbättring, exempelvis i form av mer 

kontinuerlig uppdatering av respektive hemsidor.   
 Eftersom Viadidakt är aktiva på tre olika arenor inom sociala medier är det sannolikt att man 

därför har fått ett bättre resultat än Ungdomstorget i sin användning av sociala medier och därav 

ökat satsningen på detta. Det kan självklart ha att göra med tidsperioden som respektive 

verksamhet har ägnat sig åt sociala medier. Eftersom Viadidakt har använt sig av Facebook 

sedan 2009 och Ungdomstorget sedan år 2011, är sannolikheten givetvis stor att Viadiakt haft 

chansen att komma längre i sin strategi och därmed också lärt sig av sina misstag och 

framgångar och med detta kommit att utveckla ett mer framgångsrikt koncept gällande sociala 

medier kopplat till verksamheten.  

 Hur verksamheterna använder sig av sociala medier skiljer sig en del åt. Utifrån de intervjuer 

som utförts med dem, vilka anses vara nyckelpersoner inom verksamheterna, har god insikt 

blivit nådd i hur man använder sig av sociala medier idag, samt vilka planer som finns för 

framtiden. Viadidakt, Ungdomstorget och Arbetsmarknadstorget använder, eller vill börja 

använda, sig av Facebook. Detta beroende på att man ser det som det absolut största och mest 

välbesökta forumet. De som redan nu använder Facebook har båda en Facebook-sida då det 

anses mest lämpat för verksamheten. Utifrån analyseringen av verksamheternas närvaro på 

Facebook samt den information erhållen av respondenterna, kan det konstateras att 

verksamheterna skiljer sig åt. Detta så tillvida att Viadidakt mer frekvent uppdaterar Facebook-

sidan med information riktat till målgruppen. Påståendet styrks av det svar som respondenten 

angivit angående hur mycket tid som disponeras till arbetet med sociala medier. 

 

”… kanske 30 minuter per dag. Då ingår även lite omvärldsbevakning.” (Respondent 4) 
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På Ungdomstorget är respondenternas svar att den tid som läggs på sociala medier, inklusive 

redaktionsmöten, följande; 

 

”En gång i veckan... en liten stund.” (Respondent 3) 

 

”Och det kan ta allt från 5 minuter upp till 30 minuter.” (Respondent 1) 

 

”Det skulle vara trevligt att anställa någon ungdom som inte gör annat än att sitta på 

Facebook… men det skulle inte bli många timmar per dag att hålla på med och då måste man 

ju fylla upp övrig tid med någonting annat också.”(Respondent 2) 

 

Med denna inblick är det sannolikt att antal nedlagda timmar på sociala medier har betydelse för 

hur resultatet av detta yttrar sig. Och med ovanstående citat från intervjutillfället med 

Ungdomstorgets kommunikationsgrupp, kan man tyda att det som respondent 2 yttrar sig om 

vara ett motsägande resonemang för det man tidigare hävdat, när man påstod att tidsbrist är en 

avgörande faktor som reducerar möjligheten för att satsa på sociala medier. Safko (2010) hävdar 

att man inom verksamheten bör diskutera hur man fullt ut kan integrera strategier för sociala 

medier bland de ordinarie arbetsuppgifterna. Vidare bör man hitta och identifiera de resurser 

som krävs för införandet av sociala medier i den nya strategin. I detta fall är tid och prioritering 

är sådana resurser.  Även Hellman (2011) skriver om vikten av tid som en relevant investering. 

”… our first recommendation is to invest time and effort in the production of good strategy 

documents and implementation processes which support…institutions use of social media as an 

integrated communication platform…which guide them to cope with issues…” (Hellman, 2011, 

sid 6). Utifrån detta visas att avsatt och planerad tid, prioritering av detta samt hantering av 

eventuella problem som kan komma att uppstå, är en avgörande aspekt för huruvida arbetet 

med sociala medier kommer bli lyckat eller ej.  

  Utöver detta kan även andra aspekter nämnas i vikten av att ha sociala medier som ett 

kommunikationsverktyg inom olika typer av verksamheter. Colineau & Paris (2010) påvisar att 

patienter ofta känner sig mer bekväma att använda internet i kontakten med andra människor 

angående sina funderingar, eftersom de då upplever en känslomässig trygghet och distans. 

Rimligtvis bör personer som lider av psykiska och fysiska hinder känna en större bekvämlighet i 

kontakten med andra människor om den sker via sociala medier. Detta för att dessa personer då 

kan ta del av värdefull information utan att fysiskt eller muntligen behöva ta kontakt med 

verksamheten. Således blir det ännu viktigare för verksamheter med denna typ av människor 

som målgrupp att använda sig av sociala medier som stöd i sin kommunikation.    

 Även om det finns många påvisade fördelar och möjligheter med sociala medier kopplat till 

verksamheter kan den kontakten man får via dessa aldrig kan ersätta en fysisk öga mot öga-

kontakt eller kontakt via telefonsamtal . Detta är något som även styrks av Hothi (2011) och hans 

ramverk där han bland annat skriver att man trots ett lyckosamt införande av sociala medier i en 
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verksamhet, ändå måste anpassa sitt arbetssätt till alla typer av behov som kan finnas från 

kundens och den egna verksamhetens sida.  

6 Slutsatser 
Vi gick in i detta arbete med syfte att besvara frågeställningen hur och varför verksamheter som 

riktar sig mot marginaliserade ungdomar och unga vuxna använder sig av sociala medier idag 

och vad de har för strategier inför framtiden. För att besvara detta har en fallstudie gjorts på tre 

liknande verksamheter som alla befinner sig i olika stadier av användandet av sociala medier. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att syftet med att använda sociala medier i denna typ av 

verksamhet förefaller vara att befinna sig i det forum där man utgår från att personer ur 

målgruppen håller till och därmed förbättra kommunikationen med dessa samt att handha en 

mer effektiv informationsspridning. En genomgående trend hos de studerade verksamheterna är 

brist på tid, kunskap och prioritet och på grund av detta finns det en hel del behov av att utveckla 

den användning respektive verksamhet har idag.   

 Analysen visar att det finns potential för förbättringar hos alla tre verksamheter. Givet att 

Arbetsmarknadstorget ännu inte infört sociala medier i verksamheten är det naturligt att man 

där bör kunna se en stor förändring inom en relativt snar framtid. Utifrån det datamaterial som 

insamlats till denna rapport ses där en lovande utveckling i och med att man insett fördelarna 

med sociala medier och därmed kommit att prioritera en satsning på detta, samt att 

projektledaren valt att ta in personer med viktig kompetens i denna utvecklingsprocess. 

Visserligen kan det ses som bekymmersamt att man idag endast har hemsidan att tillgå och att 

den heller inte uppdateras på ett tillfredställande sätt. Dock har man i verksamheten insett det 

otillräckliga med detta och arbetar med att finna en lämplig lösning på det, vilket kan ses som ett 

steg i rätt riktning då situationen idag ger ett oseriöst intryck. 

 På Ungdomstorget har man kommit ett steg längre då man idag har en hemsida samt en 

Facebook-sida kopplad till verksamheten. Nyttjandet av Facebook-sidan sker dock ytterst 

sporadiskt och kan i dagsläget inte sägas ha någon större prioritet hos personalen. Med ett 

perspektiv på utvecklingsmöjligheter finns idag ett stort antal hinder. Hos Ungdomstorgets 

kommunikationsgrupp är kunskapsnivån i dagsläget oväntat låg. Bland annat säger man sig vara 

i behov av en chatt-funktion för att på så sätt kunna upprätthålla en tvåvägskommunikation med 

personer ur målgruppen. Vi finner detta uttalande ytterst märkligt i och med att det är något 

som redan går att åstadkomma med Facebook och även med Twitter, som en av respondenterna 

av en oförklarlig anledning inte ens är villig att prova på. Om det funnits en grundläggande 

kunskap inom området sociala medier hade man insett att en tvåvägskommunikation redan är 

möjlig. Vidare finns en enorm brist på engagemang då man i kommunikationsgruppen inte ser 

sociala medier som en del av de ordinarie arbetsuppgifterna utan istället något som man ägnar 

sig åt på sidan om när det finns tid över. Med denna inställning är det ytterst osannolikt att 

sociala medier kommer få en högre prioritet när dessa frågor inte ens främjas av dem som är 
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ansvariga för att driva detta framåt. Trots att man säger sig ha som målsättning att aktivt finnas 

och verka inom sociala medier har detta i nuläget inget genomslag i verksamheten 

 Viadidakt är den verksamhet som idag har kommit längst när det gäller att använda sig av 

sociala medier. Där har man sett fördelarna med detta och därmed också utforskat ett flertal 

kanaler vilka ses som användbara för att nå en bättre målgruppsanpassning. På agendan idag 

diskuterar man att utöka den redan befintliga användningen med bland annat föreläsningar via 

webben då man tror att detta kan vara av intresse för målgruppen. Man fortsätter även arbetet 

med att övertyga fler ur personalstyrkan att sociala medier är gynnsamt för hela verksamhetens 

ändamål.  

 Med utgångspunkt hur dessa verksamheters nyttjande av sociala medier ter sig idag, finns det 

en hel del utvecklingsmöjligheter. Utöver det som verksamheterna redan själva har planer för, 

ser vi även andra potentiella kanaler att använda sig av. I och med att bloggar är ett alltmer 

förekommande fenomen bland företag och verksamheter, skulle detta med fördel även kunna 

brukas inom de verksamheter som här har studerats. En blogg skulle kunna användas som ett 

komplement till Facebook och Twitter. På en blogg skulle verksamheter mer utförligt kunna dela 

med sig av exempelvis intressanta hemsidor, informationsfilmer, föreläsningar och information 

angående universitet och utbildningar. Men idag är det framförallt utbildning inom området 

som bör ha första prioritet. Har man som avsikt att i verksamheter använda sig av sociala medier 

ser vi det inte fruktbart om man inte ens har den grundläggande kompetens som krävs.  Som en 

följd av mer kunskap ser vi också en sannolik ökning av prioritet och engagemang hos 

personalen.  

 Vi har i denna studie enbart inriktat oss på verksamheternas upplevelse och användning av 

sociala medier. Inför framtida forskning ser vi gärna att en kompletterande studie, angående 

användarnas upplevelse av dessa verksamheters deltagande på internet, utförs. Detta skulle ge 

ytterligare perspektiv och insikt över vad man bör ha i åtanke när man i verksamheter integrerar 

sociala medier. Vidare ser vi ett behov av forskning där man närmare studerar hur dessa 

verksamheter hanterar eventuella problem rörande integritet, kränkning, samt ett oaktsamt 

handhavande av personuppgifter vid nyttjandet av sociala forum på internet. Detta är särskilt 

relevant i och med det faktum att verksamheter av detta slag har strikta restriktioner att förhålla 

sig till gällande integritet och anonymitetsfrågor. Då denna rapport endast studerat tre 

verksamheter skulle det även vara till fördel att studera ett större antal, detta eftersom det skulle 

ge en större inblick i hur arbetet med sociala medier ter sig inom dessa. Vidare ser vi behov att 

utforska hur verksamheter och dess strukturer påverkas vid ett fullt integrerande av sociala 

medier. Genom att göra detta skulle man kunna reducera eventuella problem och missöden men 

också ge uppslag på förbättringar inom området.  

 När man ur ett bredare perspektiv betraktar denna studie av sociala medier och dess 

integrering i verksamheterna, kan man fundera om den är utförd i ett för tidigt skede. Man 

verkar överlag inte vara redo för sociala medier, och det som dessa verksamheter borde göra är 

att exempelvis studera den ungdomskultur som finns på internet och dra lärdom av den innan 

man tar steget att påbörja sitt användande av sociala medier som en del av verksamheten. I och 
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med detta skulle man på ett djupare plan förstå vilken genomslagskraft sociala medier har bland 

ungdomar och unga vuxna och därmed inse vilken nytta man kan ha av det. Vidare visar denna 

rapport att brist på kompetens inom området verkar vara något som är vanligt förekommande. 

Med vetskap om detta skulle man inom en snar framtid kunna gå vidare med att studera andra 

verksamheter där sociala medier används. Kanske är det så att kunskapsnivån hos de personer 

som arbetar med dessa typer av frågor i verksamheter, är låg rent generellt? Om så är fallet, 

skulle fortsatta studier inom området förhoppningsvis leda till att kompetensen hos dessa typer 

av verksamheter växer och att de därmed skulle erhålla kunskap om sociala mediers kapacitet 

och användningsområden.  
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