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Sammanfattning  

 

Problem och syfte  
Uppsatsen ämnar undersöka om och hur sociala medier är en användbar 

informationskanal i en Business-to-Government miljö. Utifrån detta problemområde 

är syftet att undersöka attityderna gentemot sociala medier och på vilket sätt sociala 

medier kan tillämpas, därigenom utveckla en potentiell strategisk plan avseende 

sociala medier för företag inom denna affärsmiljö.  

Metod  
En kvantitativ undersökning ligger till grund för att genomföra den aktuella studien. 

Författarna tillämpar en deduktiv ansats i den kvantitativa undersökningen och utgår 

från en positivistisk kunskapssyn för att belysa forskningsområdet. Urvalet är baserat 

på BAE Systems intressenter i form av anställda, kunder och slutgiltiga användare 

som i denna studie har präglat resultatet genom sitt deltagande i enkätundersökningen.   

Teori  
Den teoretiska referensramen har som utgångspunkt att studera attityder och hur 

individer använder informationskällor i sitt beslutsfattande. De teorier som ligger till 

grund i denna undersökning beskriver identifiering och beskrivning av användare, den 

beslutsfattande processen samt attityder med utgångpunkt från Elaboration Likelihood 

Model (ELM). Vidare för att få djupare kunskap om attityderna gentemot sociala 

medier avser författarna att identifiera och beskriva de potentiella användarna av de 

utvalda sociala medierna, Facebook, Twitter och LinkedIn. Utifrån den teoretiska 

förankringen har författarna sedermera konstruerat en strategisk plan över hur sociala 

medier bör tillämpas i BAE Systems Business-to-Government miljö.  

Slutsats  
Undersökningen påvisar att sociala medier är användbara informationkanaler i en 

Business-to-Government miljö. Resultatet i denna studie konstaterar att Facebook och 

LinkedIn utifrån ett intressentperspektiv är de mest tillämpbara sociala medierna för 

att skapa mervärde. I hänseende till det empiriska resultatet bör budskap i form av 

feedback och support, möjligheten att ta kontakt med andra användare samt att 

inhämta information om BAE Systems förmedlas via Facebook. Beträffande 

information relaterat till arbetsuppgifter, jobb och karriärmöjligheter samt möjligheten 

till kundkommunikation bör LinkedIn appliceras. Detta i enlighet med utformandet av 

författarnas strategiska plan över sociala medier i en Business-to-Government miljö.  

 

Nyckelord: B2G, sociala medier, intressenter, information, budskap, attityd, BAE 

Systems   



Förord  

Denna uppsats har avfattats på Handelshögskolan vid Umeå Universitet inom 

ämnesområdet marknadsföring. Undersökningen har genomförts i samarbete med 

BAE Systems som en del i arbetet att utveckla företagets digitala media plattform.   

Författarna vill inledningsvis rikta ett stort tack till handledaren Anna-Carin Nordvall 

som under arbetets gång tagit sig tid att ge synpunkter på arbetet och bidragit med 

idéer som förbättrat studien. Detta främst gällande den statistiska bearbetningen och 

tillvägagångssättet för att analysera de erhållna resultaten.   

Ett stort tack riktas även till Håkan Karlsson, Marknad & Kommunikationschef vid 

BAE Systems, som bidragit med värdefull information och varit till stor hjälp i 

framtagandet av respondenter, vilket gjort undersökningen genomförbar.  

Författarna vill även omnämna Helena Lundström och Johan Lundblad för den 

ovärderliga hjälp de bidragit med vid utformandet av detta arbete.  

Avslutningsvis vill författarna också ta tillfället i akt att uppmärksamma de 

respondenter som besvarat enkäten och den tillmötesgående inställning BAE Systems 

uppvisat gentemot denna undersökning.   

Med dessa inledande lovord önskar författarna en trevlig läsning. 

Umeå, 15 maj 2012  
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1.0 Inledning 
I det inledande kapitlet beskriver författarna bakgrunden till problemet, samt det 
problemområde som är aktuellt att undersöka. Vidare innehåller kapitlet en 
formulering av problemet och syftet med denna undersökning, samtidigt en kortare 
redogörelse för centrala begrepp i undersökningen. Utöver detta beskriver även 
författarna de avgränsningar som görs i undersökningen samt en kortare 
presentation av undersökningens samarbetspartner BAE Systems. 

1.1 Problembakgrund  
De sociala medierna har på senare år expanderat i enorm utsträckning världen över.  

Olika typer av sociala medier utvecklas hela tiden och nya sociala nätverk gör det 

möjligt att sprida budskap den digitala vägen på ett snabbt och effektivt sätt (Mangold 

& Faulds 2009, 357-359).  Aktuella sociala medier såsom Facebook har i dagsläget ca 

845 miljoner registrerade medlemmar (Facebook, 2012) och Twitter har i dagsläget 

över 140 miljoner registrerade medlemmar varvid det skickas ut över 340 miljoner 

offentliga meddelanden per dag genom så kallade ”tweets” (Twitter, 2012).  LinkedIn 

har runt 150 miljoner yrkespersoner som registrerade medlemar (Linkedin, 2012). 

Användandet av sociala medier har inte bara ökat bland privatpersoner utan även 

företag har upptäckt möjligheterna och fördelarna med att sända information och 

budskap genom sociala medier till intressenter (Unica, 2011). Möjligheten finns därmed 

att företagen kan bjuda in intressenter till en kommunikation mellan parterna och på så 

sätt nå sina målgrupper på ett effektivt sätt, det vill säga genom utbyte av tankar och 

åsikter som rör företagets intressen. Detta kan innebära att de intressenter som använder 

olika sociala medier har motsättningar i hur de sociala medierna ska användas. Tidigare 

forskning inom sociala medier ur ett företagsperspektiv redogörs av Kho (2008) i 

artikeln ”B2B Gets Social Media” om hur ett företags relation till andra företag kan 

förändras och bli mer effektiv med hjälp av sociala medier som 

marknadsföringsverktyg. Varvid det även påpekas att för att vara i framkant på 

marknaden krävs det att företagen använder verktyg såsom LinkedIn och Facebook 

(Kho, 2008, s. 26-28).  

Vidare redogör Mangold & Faulds (2009, s. 361) för sociala medier som en del av 

företagens marknadsföringsverktyg. De belyser vikten av att företagen kan diskutera 

med kunderna och dessutom att kunderna kan diskutera sinsemellan genom de sociala 

medierna. De betonar även att denna typ av informationskanal innebär att företagen 

själva inte har någon direkt möjlighet att kontrollera den information som sprids 

sinsemellan kunderna. Sociala medier kan därigenom skapa värde i den mån att 

människor med samma intressen och behov kan interagera tillsammans. Dessutom 

menar Mangold & Faulds (2009, s. 360-362) därmed att det gäller för företagen att 

tillämpa metoder inom de sociala medierna som gör att diskussionerna får en 

utgångspunkt som är gynnsamma gentemot företagets målsättning. Detta genom att 

upprätta användargrupper samt andra kommunikationsgrupper via sociala media 

plattformar såsom exempelvis Facebook (Mangold & Faulds 2009, s. 361-363). Denna 

studie betraktar därmed de sociala medierna som informationskanal och huruvida dessa 

kan tillämpas gentemot intressegrupperna, även om de inte belyser problemet utifrån ett 

B2G -perspektiv. 
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De sociala medierna fungerar enligt Chaffey, Chadwick, Mayer & Johnstone (2009)  

som ett nätverk där företag har för avsikt att skapa en dialog med konsumenterna och 

skapa utbyte av åsikter. Genom denna delaktighet tillmötesgå den enskilde kundens 

behov (Chaffey et al., 2009 s. 36). Därav kan sociala medier betraktas som ett snabbt 

och effektivt verktyg för att skapa en närmare relation och få kännedom om den 

önskvärda målgruppen (Chaffey et al., 2009 s. 370-371).  

 

 

Figur 1. Utbyte av information, illustrerad av författarna, (Chaffey et al., 2009 s. 36) 

Utifrån ovanstående kan sociala medier tillämpas av företag på skilda sätt, beroende på 

företagets avsikt med användandet av sociala medier. Målet med sociala medier kan 

därmed variera mellan olika affärsmiljöer beroende på den verksamhet som bedrivs 

samt vilka intressenter som företaget vill förmedla information gentemot. 

Informationens framställning och källa kan därav betraktas som relevant om huruvida 

intressenter utnyttjar informationen. Det kan därför vara relevant för företaget att 

studera vilka karaktäristiska drag som intressenterna innehar för att bland annat få ökad 

kunskap om hur individerna söker information. Detta kan relateras till Business-to-

Government (B2G) -företag som är verksamma i en komplex affärsvärld, i och med att 

denna typ av affärsmiljö innefattar lagar och förordningar sinsemellan parterna (FMV, 

2012). Detta beror även på att antalet intressenter är många, vilket skapar en mer 

komplex försäljningsprocess. I en B2G -miljö kan den slutgiltige användaren och 

kunden vara svåra att definiera. Detta då affärsprocessen innebär att många intressenter 

måste vara delaktiga för att kunna genomföra affären. Det är även väsentligt att betona 

att kunden många gånger inte är den samma som den slutgiltige användaren. Detta i 

jämförelse med Business-to-Consumer (B2C) -företag och Business-to-Business (B2B) 

–företag där affärsmiljön generellt sett inte innefattar en lika komplex affärsmiljö, vilket 

i sin tur  kan underlätta att konkretisera målgruppen och utveckla en strategi för den 

sociala media plattformen (Dais, Nikolaidou & Anagnostopoulos, 2009, s. 134-135). 

Försäljningsprocessen inom en B2G-miljö har ingen direkt kontakt med den slutgiltige 

användaren av produkten, det vill säga den slutgiltiga användaren är i många fall inte 

samma aktör som förhandlar och genomför affären. Detta innebär därför svårigheter för 

företag som är verksamma i en B2G-miljö att fastställa vem som är användaren av 

produkten. Då kunden i många fall inte är samma som den slutgiltige användaren.  

Dessa förutsättningar gör att ett B2G-företag kan ha svårigheter i att nå sina kunder och 

användare. Vilket kan medföra problem för dessa typer av företag att få kontakt med 

både kunder och användare, på ett likvärdigt sätt i förhållande till andra företag som 

opererar i en mer kundfokuserad miljö via sociala medier.  

Detta ligger således till grund för att studera om B2G –företag kan skapa ett mervärde 

gentemot sina intressenter med hjälp av sociala medier. 
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Det innebär följaktligen att det kan vara problematiskt för företag i en B2G-miljö att 

veta vilket tillvägagångssätt och huruvida företagen i fråga bör tillämpa de sociala 

medier som är tillgängliga. Mer specifikt innebär detta att undersökningen utgår från att 

studera ett antal valda sociala medier och huruvida det är möjligt att företag inom B2G-

miljön kan tillämpa dessa sociala medier. 

1.2 Problemområde - Business-to-Government 
Forskning och studier inom området sociala medier är vidsträckt och mycket 

information finns, dock så är forskningen inom begreppet sociala medier i en B2G –

kontext något begränsad. Varför forskningen är begränsad inom just denna affärsmiljö 

kan bero på att kunden inte är fokus på samma sätt i en B2G-miljö. Därav blir det inte 

av samma dignitet att marknadsföra varumärket gentemot just kunden eftersom inte 

bara kunden har en betydande och avgörande roll i denna affärsprocess. Detta är 

märkbart då tidigare forskning främst fokuserats på konsumenten i B2C samt B2B 

miljöer samtidigt som B2G-miljön är ett relativt outforskad område.   

Begreppet B2G kan tolkas på olika sätt beroende på aktörerna sinsemellan och dess 

samhörighet till varandra. Chaudhry & Pertzsch (2011, s. 80-84) beskriver B2G som en 

definition av företag som säljer till regeringen. Detta styrks även av Shailendra, Sushil 

& Palvia (2007, s. 5-6) som redogör för att B2G innebär att företag säljer produkter och 

tjänster till regeringen. Utöver dessa redogörelser förtydligar Nemat (2011, s.101-102) 

att B2G är en variant av B2B vilket refereras till att denna affärsmiljö innebär att företag 

marknadsför produkter och tjänster till olika delar i regeringen. 

Termen B2G innefattar som ovan nämnt att företag säljer sina produkter och tjänster till 

regeringen, därmed blir det inte av samma angelägenhet att marknadsföra varumärket 

specifikt mot enbart kunden eftersom inte bara kunden har en betydande och avgörande 

roll i denna affärsprocess. Detta påvisas bland annat av Dais et al., (2009, s.134-135) 

som redogör för att affärsmiljön i en B2G kontext är mer komplex än många andra 

affärsmiljöer (B2C, B2B). Detta beror bland annat på att B2G -miljön innefattar fler 

intressenter, vilket i sin tur medför att försäljningsprocessen blir något mer komplicerad 

att genomföra (Dias et al., 2008). 

Denna affärsmiljö medför även svårigheter ur ett marknadsföringsperspektiv, då 

företagen är i ett starkt behov av att nå ut till fler intressenter än den generelle kunden i 

fråga.  Detta eftersom intressenterna har ett starkt inflytande på kunden och hela 

affärsprocessen, vilket gör att det är svårt att konkret definiera möjligheterna och 

tillvägagångssättet med användandet av sociala medier. Callan & Wei (2011, s. 250-

253) redogör för denna problematik i sin artikel ”Customer chain management based e-

business for aerospace and defence enterprises” där de beskriver hur olika affärsmiljöer 

såsom B2B, B2C och B2G påverkas genom E-business. E-business berör all typ av 

teknologi som kan länkas till kommunikation för att förbättra alltifrån kundservice till 

enkla vägar att snabbt tillgodose information (Jobber & Fahy, 2006 s. 271). Detta styrks 

även av Chaffey som beskriver E-business som all typ av elektronisk information som 

sprids både internt och externt mot kunder samt olika intressegrupper (Chaffey et al., 

2009 s. 676). Det är därför möjligt att inkludera sociala medier som en del av termen E-

business. 

Callan & Wei (2011, s. 250-267) beskriver att E-business i en B2G-miljö till stor del 

handlar om support i olika former, vilket berör kundrelationer, interna kundprocesser 

och statlig översikt.  De belyser därför vikten av att upptäcka lösningar inom dessa 
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områden, samtidigt betonar Callan & Wei (2011, s. 266-268) att många tänkbara 

lösningar inom E-business i denna affärsmiljö är styrd utifrån regeringens 

säkerhetspolicy. Då B2G –miljön är beroende av ett flertal intressenter som inverkar på 

företaget genom sina betydande roller kan det därmed vara svårt att veta hur de sociala 

medierna bör tillämpas för att nå dessa.  

1.3 Problemformulering 
Denna bakgrund leder oss till vår problemformulering som lyder:  

Är sociala medier en användbar informationskanal i en Business-to-Government – 

miljö?  

1.4 Syfte   
Det huvudsakliga syftet är att undersöka attityderna gentemot sociala medier samt om 

och på vilket sätt sociala medier kan tillämpas i en B2G-miljö. Inom vilka 

användningsområden och hur de sociala medierna bör tillämpas för att nå intressenter i 

form av den anställde, kunden och den slutgiltiga användaren i denna typ av affärsmiljö.  

Syftet är vidare utifrån undersökningens resultat att föreslå en strategi som BAE 

Systems samt andra företag inom B2G -miljön kan tillämpa för att dra nytta av sociala 

medier som informationskanal och för att skapa mervärde bland deras intressenter. 

1.5 Begreppsförklaringar  
Begreppsförklaringarna är definierade utifrån den affärsmiljö som BAE Systems är 

verksamma inom.  

Informationskanal innefattar spridning av intern såväl extern information genom 

diverse kanaler, utifrån den valda kontexten ligger sociala medier närmast definitionen 

av ”diverse kanaler” (författarnas anmärkning). 

 

Sociala medier innefattar kommunikationskanaler bestående av text, bild och ljud.  

Med andra ord människor och/eller företag som för konversationer över nätet. Exempel 

på sociala medier är Twitter och Facebook (Nationalencyklopedin, 2012).  

 

Business-to-Government (B2G) innebär med en kort beskrivning att företag säljer sina 

produkter och tjänster till regeringen (Nemat, 2011, s. 101-102). 

 

Kunden agerar utifrån de beslutsfattande organens direktiv/uppdrag. I ett 

upphandlingstillfälle har kunden en direkt relation till BAE Systems, vad gäller 

förhandling och den formella beställningen av produkten/tjänsten. Utifrån BAE Systems 

B2G -miljö är Försvarets Materielverk (FMV) att betrakta som kund. (Håkan Karlsson, 

personlig kommunikation, 2012-02-09). 

 

Slutgiltig användare agerar på BAE Systems marknad som den formelle användaren 

av produkten. Användaren kan ses som en kundreferens, med det menat att 

produktanvändaren har mest kunskap om produkten. Den slutgiltige användaren är i 

många fall svår att nå i BAE Systems B2G -miljö, detta då den slutgiltiga användaren i 

många fall kan ses som den person som sitter i det militära fordonet (Håkan Karlsson, 

personlig kommunikation, 2012-02-09). 
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Anställd innefattar medarbetare inom BAE Systems som innehar ett direkt och indirekt 

intresse av BAE Systems affärsmiljö. Den anställde utför arbetsuppgifter som ligger till 

grund för dess arbetsbeskrivning (författarnas anmärkning). 

1.6 Avgränsningar   
Det finns flera olika företag som är verksamma inom en B2G –miljö och deras relation i 

förhållande till intressenter såsom kunder, leverantörer och beslutsfattande organ kan 

variera oerhört beroende på vilket bransch förtaget är verksamma inom. Den vida 

branschvariationen skapar därför regleringar och förordningar som är kopplade till den 

specifika branschen.  

Detta arbete kommer med hänsyn till ovanstående att begränsas mot huvudsakligen 

försvarsindustrin samt försvars och säkerhetsföretaget BAE Systems. BAE Systems är 

verksamma inom en industri som innefattar relationer med flertalet olika intressenter, 

vars roller skiljer sig åt markant samtidigt som det finns en stark koppling mellan 

intressenterna i affärsprocessen (BAE Systems, 2012). I och med att BAE Systems är 

tvungna att följa strikta förordningar och regleringar, det vill säga regler och lagar som 

uppfyller bland annat kvalitetssäkrande samt miljöanpassande mål (FMV, 2012). Vilket 

symboliserar BAE Systems B2G-sektorn på ett tydligt och överskådande sätt.   

Detta innebär i sin tur att den B2G-miljö som definieras i arbetet är baserad utifrån BAE 

Systems affärsmässiga verklighet och kommer därigenom att genomsyra hela 

uppsatsens konstruktion. Detta betyder att de respondenter som kommer medverka i 

studien har anknytning till företaget, genom att de exempelvis är anställda, kunder eller 

slutanvändare av produkter och tjänster som härrör till BAE Systems. Av de flertalet 

intressenter som inverkar på BAE Systems affärsmiljö kommer fokus främst att riktas 

gentemot anställda, kunder och den slutgiltiga användaren då dessa intressenter är mer 

eller mindre integrerad i alla led i BAE Systems försäljningsstruktur/process. Det är 

också dessa målgrupper som är mest involverade i de produkter och tjänster som BAE 

Systems tillhandahåller och deras preferenser är en bidragande faktor för att skapa 

affärsmöjligheter.   

Genom att kommunicera med dessa parter kommer BAE Systems i kontakt med de som 

har ett ömsesidigt förhållande till deras produkter och tjänster, dessa intressenter besitter 

värdefull information om produkterna. Detta innebär att deras erfarenheter och åsikter 

är av stor vikt för att skapa ett mervärde i BAE Systems affärsmiljö. Utifrån den valda 

kontexten samt i samråd med uppdragsgivaren BAE Systems kommer författarna inte 

att undersöka andra intressegrupper, såsom exempelvis beslutsfattande organ och 

media. Detta med utgångspunkt att de inte i samma utsträckning är tänkbara användare 

av de sociala media plattformarna, samt att författarna i diskussion med BAE Systems 

främst vill nå dessa intressegrupper på en individnivå då deras attityd och välvilja 

gentemot sociala medier är i centrum för undersökningen. 

Detta arbete kommer även att begränsas till ett antal sociala medier. De sociala 

medierna som kommer ligga till grund för undersökning är Facebook, Twitter och 

LinkedIn, då författarna samt uppdragsgivaren betraktar att dessa har störst möjlighet att 

skapa ett mervärde hos BAE Systems och för dess intressenter. De ovan föreslagna 

sociala medierna är de sociala media plattformar som författarna anser inbjuder till mest 

kommunikation samtidigt som de angivna sociala medierna också är de som inbjuder 

till mycket interaktion sinsemellan intressenterna. De sociala medierna som inte 

inkluderas i undersökningen beror på att de inte i lika stor utsträckning inbjuder till en 
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dialog utan mer en monolog, i den mening att budskapet i mindre grad kommuniceras 

från den ena parten. 

1.6.1 Samarbetspartner BAE Systems    
BAE Systems är ett globalt försvars och säkerhetsföretag med cirka 100 000 anställda 

världen över. BAE Systems erbjuder produkter och tjänster inom försvarsindustrin 

relaterat till luft, mark och sjökraft. BAE Systems erbjuder även avancerad teknik inom 

säkerhetsområdet, vilket inkluderat IT lösningar och supporttjänster. BAE Systems är 

det näst största försvars och säkerhetsföretaget i världen grundat på 2010års avkastning 

(BAE Systems, 2012). 

BAE Systems i Sverige och i övriga Europa arbetar för närvarande på att utveckla sin 

digitala plattform, där företaget har som målsättning att lyckas attrahera nyckelpersoner 

inom affärsmiljön samt för att stärka sitt varumärke ytterligare. BAE Systems är därför 

intresserade av huruvida sociala medier kan påverka företaget i dess affärsmiljö, samt 

om de berörda sociala medierna kan användas som informationskanal för att nå ut till 

dess målgrupp i form av anställda, kunder och slutgiltiga användare. Beträffande sociala 

medier saknas för tillfället en fullständig strategi för hur sociala medier ska användas 

och på ett effektivt sätt skapa mervärde för BAE Systems (Håkan Karlsson, personlig 

kommunikation, 2012-02-09).    
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2.0 Vetenskaplig metod 
I kapitlet redogör författarna för den vetenskapliga metoden. Kapitlet inkluderar 
författarnas förförståelse om ämnesområdet, angreppssättet, kunskapssynen, 
verklighetssynen samt val av metod som härrör till utgångspunkten för 
undersökningen.  

2.1 Förförståelse 
Förförståelse består i huvudsak av två delar. Den första delen kan definieras som vad 

forskaren i fråga är avsedd att fördjupa sig i. Den andra delen innebär att forskaren 

försöker använda informationen den tillgivits för att senare kunna utmynna i någon 

form av förbättring, det vill med andra ord säga, hur forskaren på något sätt kan bidra 

med något nytt till vetenskapen. (Bjereld et al., 2009, s.14-15) 

Denna uppsats är skriven av Victor Ericson, 22 år och Andreas Renman, 24 år i 

samarbete med BAE Systems. Författarna studerar för närvarande fjärde året på 

Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet och har under det 

pågående läsåret studerat marknadsföring på masternivå. Detta har medfört ett intresse 

för marknadsföring samt format synsättet vad gäller marknadsföring utifrån en teoretisk 

grund inom ämnet. Vilket således innebär att författarna har ett akademiskt perspektiv 

på hur marknadsföring fungerar dock innehar författarna få yrkesmässiga erfarenheter 

inom området marknadsföring utifrån ett företagsmässigt perspektiv. Erfarenheter från 

marknadsföring ur ett företagsmässigt perspektiv kan tänkas bidra med förståelse om 

hur sociala medier kan appliceras gällande vilken typ av information som ska flöda i 

informationskanalerna. Företagsmässiga erfarenheter skulle kunna tänkas innebära 

förståelse rörande den relevanta målgruppen för sociala medier och erfarenheter om 

huruvida risken för eventuella problem kan reduceras vid undersökningen 

genomförande.  

Denna uppsats kommer även användas som underlag för uppdragsgivaren, tillika 

samarbetspartner BAE Systems, i företagets arbete mot att utveckla en marknadsstrategi 

gällande sociala medier. Kontakten mellan författarna och uppdragsgivaren togs redan i 

december 2011 via e-post, då BAE Systems arbetar med att utveckla företagets digitala 

media plattform, där sociala medier är en del av utvecklingsområdet. Detta motsvarade 

författarnas akademiska fördjupningsområde inom marknadsföring, vilket i sin tur 

resulterade i ett samarbete. Kunskap gällande företagets verksamhetsmiljö har till stor 

del förvärvats utifrån möten med representanter från BAE Systems, då en stor del av 

arbetets utformning grundar sig i ett problemområde som är aktuellt för företaget. Detta 

kan därför ha inverkan på författarnas synsätt i denna typ av affärsmiljö dock ska detta 

inte på något sätt påverka eller förvränga resultatet av undersökningen.  

Författarna använder de utvalda sociala medierna dagligen i form av Facebook, Twitter 

och LinkedIn, vilket medför att den praktiska kunskapen och erfarenheterna inom just 

dessa sociala medier är att betrakta som relativt goda. Författarna vill poängtera att 

dessa sociala medier endast används på privatnivå och inte ur ett 

företagsmässigtperspektiv. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Hur verkligheten är beskaffad kan uppfattas olika beroende på vem som tolkar den, 

detta innebär att synen på ett problem kan variera beroende på vilket perspektiv man 

undersöker det ifrån. I en undersökning gäller det därmed att anta ett perspektiv med 
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utgångspunkt från den verklighet som är för avsikt undersökas inom det berörda 

forskningsområdet. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 60-63) 

Kunskapssyn innefattar vad som betraktas som kunskap inom ett ämnesområde utifrån 

den verklighet som råder, detta innebär att kunskapssynen präglar huruvida verkligheten 

inom undersökningen tolkas. Kunskapssyn skildras utifrån två olika synsätt, det 

positivistiska samt det hermeneutiska, där Bryman & Bell (2005) beskriver att det 

positiviska synsättet utgår från naturvetenskapliga metoder där verkligheten tolkas 

objektivt. Detta innebär att kunskapen därigenom bör vara vetenskapligt förankrad och 

inte innefatta påståenden eller värderingar, mer överskådligt innebär detta att det 

positivistiska synsättet medför teorier att ta ställning till (Bryman & Bell 2005, 26-28). 

Vilket också förtydligas av Lundahl & Skärvad (1999, s. 38-39), som redogör för att det 

positivistiska synsättet utgår från en enhetlig metod som medför att kunskapen ska 

kunna verifieras vetenskapligt genom orsaksförklaringar och samband.  

Det hermeneutiska synsättet belyser kunskap genom förståelse och tolkning och till 

skillnad från det positivistiska synsättet så behöver inte kunskapen vara 

naturvetenskaplig förankrad. Det hermeneutiska synsättet uppfattar kunskap genom att 

studera sociala förhållanden och hur dess betydelse inverkar på huruvida tolkningen av 

verkligheten görs (Bryman & Bell 2005 s. 26-30). Vidare beskriver Lundahl & Skärvad 

(1999, s. 42-44) att det hermeneutiska synsättet inte alltid kan urskilja fakta och 

värderingar samt att verkligheten kan variera beroende på vem som tolkar den.  

Utifrån det valda forskningsområdet tillämpar författarna ett positivistiskt synsätt för att 

betrakta verkligheten. Det positivistiska synsättet innebär att utifrån befintliga teorier 

skapa mätbarhet som kan generera kunskap till det berörda problemområdet, detta för 

att kunna obeservera verkligheten objektivt (Hartman, 1998, s. 95). Detta innebär att 

författarna tillämpar det positivistiska synsättet där teorier som använts inom andra 

områden ligger till grund för att undersöka ett nytt område inom sociala medier. Detta 

för att utifrån den verklighet som råder skapa en uppfattning om attityderna gentemot 

sociala medier i den B2G-miljö som författarna valt att studera.  

Valet av verklighetssyn ligger i enlighet med det intressenperspektiv som präglar 

undersökningen, då studien innefattar intressenter i form av anställda, kunder, slutgiltiga 

användare samt övriga intressenters inställning gentemot sociala medier. 

Intressentperspektiv samt den positivistiska verklighetssyn som författarna innehar 

möjliggör för att beakta orsaksförklaringar och samband beträffade attityderna gentemot 

sociala medier (Lundahl & Skärvad 1999, s. 38-39). Valet av ett intressentperspektiv 

sammanfaller även med författarnas positivistiska synsätt och den kvantitativa 

insamlingsmetod av data, där intressenternas perspektiv tolkas objektivt utifrån den 

vetenskapliga ansatsen. 

 Utifrån detta åsyftar författarna att avspegla hur verkligheten är beskaffad och 

därigenom belysa syftet, vilket ämnar skapa förståelse för attityderna kring sociala 

medier i en B2G-miljö. Vilket genomförs i form av de teoretiska utgångspunkterna som 

ligger som motiv för den kvantitativa enkätundersökingen, där intressenterna ger 

underlag för att bedöma hur sociala medier uppfattas inom detta problemområde. 

Gällande intressenter kommer författarna främst fokusera på anställda, kunder och 

slutgiltiga användare av produkter, i och med att dessa intressenter är integrerade i den 

aktuella B2G-miljön vilket medför att dessa intressenters attityder gentemot sociala 

medier är relevanta att undersöka. Genom att studera hur verkligheten är beskaffad 
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utifrån författarnas valda verklighetssyn är avsikten även att skapa underlag för att 

föreslå en strategi inom sociala medier för företag inom B2G-miljö.  

Detta val av verklighetssyn utgår från studiens angivna syfte, genom att undersöka om 

sociala medier är en användbar informationskanal samt även föreslå en strategi om 

huruvida företag inom B2G -miljön bör tillämpa sociala medier. Därigenom urskilja 

vilka faktorer utifrån anställdas, kunders, slutgiltiga användares och övriga intressenters 

perspektiv som bidrar till ett utvecklande av en möjlig strategi. Genom det valda 

intressentperspektivet även ta reda på hur dessa intressenter förhåller sig gentemot 

sociala medier och utifrån detta förhållningssätt kan tänkas använda sig av sociala 

medier i sin relation till BAE Systems.  

Detta då författarna betraktar att det valda intressentperspektiv är av grundläggande 

betydelse för att undersöka vilket mervärde sociala medier kan tänkas medföra, av den 

anledningen att dessa intressenter är verksamma inom B2G-miljön och har betydande 

”roller” i den redan existerande relationen, då författarna är intresserade av att 

undersöka huruvida intressenterna kan tänkas använda sig av den sociala media 

plattformen.  

Undersökningen kommer utföras genom en kvantitativ metod i form av enkätfrågor för 

att studera attityderna, för att se om sociala medier skulle kunna vara användbara. Vilket 

härrör till det positivistiska synsättet då fakta insamlas utifrån en objektiv och enhetlig 

metod för att skapa en bild av verkligheten. Därigenom förklara orsaker och samband 

utifrån en vetenskaplig grund med teoretiska utgångspunkter, likt det positivistiska 

synsättet.   

2.3 Forskningsansats och Metodval 
Det finns flera typer av angreppssätt som kan tillämpas för att få forskaren att närma sig 

studiens empiriska verklighet. Angreppsätten delas vanligen upp i deduktion och 

induktion, där deduktion innebär att forskningen utgår från teori till empiri, varvid 

induktion innebär att forskningen utgår från empiri till teori. Deduktion kan förklaras 

med att författarna i huvudsak vill beskriva i förväg hur verkligheten fungerar 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 55-58). 

Deduktion beskrivs även såsom att forskaren utifrån en teori ska ta till sig en testbar 

hypotes. Varvid induktion innebär att forskaren bygger teorier utifrån faktisk data och 

därefter försöker skapa en egen bild och uppfattning (Bjereld et al., 2009, s. 91-96). 

Detta påvisas också av Lundahl & Skärvad (1999, s. 39-42) som beskriver att induktion 

innebär att forskaren utgår från fakta för att skapa teorier samtidigt som deduktion 

beskriver hur teorier leder forskaren till förutsägelser.  

 

Figur 2. Forskningscykel, illustrerad av författarna, (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 41)  
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Författarna tillämpar en deduktiv ansats i undersökningen då tidigare forskning ligger 

till grund för undersökningens utförande. Den tidigare forskningen kommer att 

användas som underlag för arbetet, i syfte att ge läsaren en beskrivning av verkligheten 

inom B2G -miljön, detta för att senare kunna se om författarnas forskning skulle kunna 

användas och relateras till den empiriska verkligheten.  

”Metoden är ett redskap för att besvara enskilda frågeställningar och metoden måste 

alltid utvärderas utifrån sin ändamålsenlighet i besvarandet av frågeställningarna”. 

(Bjereld et al., 2009, s. 109)  

Som ovan nämnt präglas undersökningen av en deduktiv ansats med utgångspunkt från 

tidigare forskning, där den teoretiska referensramen är relaterad till attityder, 

intressenter samt informationssökande. Dessa befintliga teoriområden appliceras till 

detta problemområde för att undersöka om sociala medier är tillämpbara 

informationskanaler och för att utveckla en strategi inom sociala medier för BAE 

Systems. Vidare kommer dessa teorier att ligga till grund för den empiriska 

datainsamlingen, detta innebär således att författarna går från teori till empiri vilket 

ligger i enlighet med den deduktiva forskningsansatsen (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 

41) 

Genomförandet av datainsamling kan ske genom två huvudsakliga metoder, varvid 

forskaren kommer tillämpa den metod som passar studien på det översiktligt bästa 

sättet. Den ena metoden kallas kvantitativ metod och innebär att forskaren genom 

mätning försöker beskriva eller hitta samband mellan olika händelser. Den andra 

metoden kallas kvalitativ metod och innebär att forskaren är intresserad över vilka 

egenskaper eller kvaliteter en händelse har. (Bjereld et al., 2009, s. 118-120) 

Den kvantitativa metoden utgår från breda studier, detta kan ske genom till exempel 

enkätundersökningar samtidigt som den kvalitativa metoden kan genomföras genom till 

exempel fallstudier eller subjektiva datainsamlings/analys metoder (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 72-73).  

Varvid hypotesformulering, undersökningsplanering, datainsamling och bearbetning av 

analys av data är fyra generella faktorer som ska behandlas inom den forskningsprocess 

som står som grund för den kvantitativa metoden. Noterbart är att författarna i 

undersökningen inte kommer formulera specifika hypoteser, författarna utgår från att 

skildra attityderna från skilda infallsvinklar och utifrån respondenternas specifika 

egenskaper. Författarna väljer dock att inkludera forskningsprocessen för att ge läsaren 

en förståelse för hur det övergripande upplägget kommer att se ut.  

 

Figur 3. Forskningsprocess, illustrerad av författarna, (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 

95) 
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Som tidigare nämnt kommer författarna att använda sig av en positivistisk kunskapssyn, 

vilket kommer utmynna i att valet av metod faller i enlighet med genomförandet av en 

kvantitativ metod. Där författarna ämnar att genom kvantitativa analysmetoder använda 

sig av enkätundersökningar som underlag i deras undersökning. I och med att 

respondenterna i denna affärsmiljö finns representerade över hela världen blir en 

kvantitativ metod bäst lämpad för att skapa en överskådlig bild inom det angivna 

problemområdet. Då det grundläggande syftet är att undersöka om sociala medier är en 

användbar informationskanal samt föreslå en strategi om hur sociala medier bör 

tillämpas. Utifrån detta B2G –perspektiv skapa generaliserbarhet som medför att denna 

strategi går att applicera till andra affärsmiljöer. Då ändamålet med sociala media 

plattformen till stor del är att locka besökare i så stor och vid utsträckning som möjligt 

innebär detta att en kvantitativ metod sammanfaller bättre med syftet. I och med detta 

metodval innefattar undersökningen en bredare och mer objektiv syn på sociala medier. 

De respondenter som inkluderas i denna kvantitativa metod är dessutom individer med 

åsikter som är av betydande vikt i relationen gentemot BAE Systems. Då en social 

medieplattform skapar åsiktsutbyten och kommunikation mellan olika parter innebär det 

att de angivna intressegrupperna som utgör underlag för undersökningen också kan vara 

relevanta att sammanknyta till de sociala medierna i och med deras betydelse i BAE 

Systems affärsmiljö. 

En kvalitativ metod skulle inte kunna ta hänsyn till ovanstående behov, då denna metod 

endast tar ställning till ett fåtal respondenters uppfattning om sociala medier, vilket 

innebär att undersökningen inte skulle belysa problemet från samma breda och 

objektiva utgångspunkt.  

2.4 Litteratursökning & Teori 
Lindfors & Johansson (1993) beskrvier att teorisökning ligger till grund för bearbetning 

av teoriurvalet och framhäver vikten av att teorierna som behandlas är väl förankrade i 

förhållande till problemformuleringen. Samtidigt är det viktigt utifrån forskarens 

perspektiv att inte bli alltför orienterad inom ett specifikt område (Lindfors & 

Johansson, 1993 s. 87). 

Författarna har utifrån det valda problemområdet eftersökt tillämpbara teorier, detta har 

inneburit att under de första 14 dagarna inhämta information från källor som ger en 

överblick över områdets tidigare forskning. Författarna började med att använda sig av 

Umeå Universitets sökmotor ALBUM, sökord såsom sociala medier, social media, 

marketing, samt internet marketing har använts, detta för att hitta böcker som har en 

betydande roll för forskningens hållbarhet och styrka. 

Vidare använde sig författarna sig av databasen EBSCO, detta med förhoppningar om 

att hitta artiklar med information som anses relevanta utifrån studiens syfte. Detta 

resulterade i att sökord såsom sociala medier, social media, Business to Government, 

Business to Citizen, samt Business to Consumer blev återanvändbara termer. 

Kompletteringar av viss information har gjorts via sökmotorn Google Scholar med syfte 

att få en ökad kvalitet och relevans i arbetet, där ovanstående sökord även har legat till 

grund vid inhämtade av information. 

2.5 Källkritik 
Grundläggande för forskningen inom ett område är att kritisk granska källorna de 

kommer i kontakt med. Dahmström (2011) beskriver att författaren måste ta hänsyn till 

en rad olika faktorer vid bestämmandet om källorna är applicerbara utifrån de 
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förutsättningar som råder. I enighet med detta har författarna försökt vara kritiska mot 

källorna i den mån att de har försökt granska utifrån vem som skrivit den specifika 

boken/artikeln, det vill säga vilken grad av tillförlitlighet som författarna kan tänkas 

vara i god för (Dahmström, 2011, s. 420).  

I och med att forskningen inom sociala medier är världsomfattande, härstammar en stor 

del av den information som författarna inhämtat från olika delar av världen, tidigare 

forskning som ligger till grund för denna undersökning har inhämtats från länder såsom 

exempelvis USA och England. Författarna menar dock att det land den tidigare 

forskningen härstammar från inte bör inverka på undersökningen.  

Beträffande tillförlitlighet gentemot källor rörande sociala medier har författarna lagt 

stor vikt vid att eftersöka artiklar genomförda under 2000-talet. Då författarna betraktar 

sociala medier som ett ämnesområde som är i ständig utveckling varvid det tillkommer 

ny forskning, är det är av stor betydelse att denna undersökning baseras på så 

aktualiserad forskning som möjligt. På grund av begränsningarna gällande forskning 

rörande sociala medier inom B2G-miljö har en stor del av den tidigare forskningen 

inom sociala medier ur företagsperspektiv genomförts inom andra affärsmiljöer än i en 

B2G-miljö. Detta är väsentligt att understryka, då det präglar tidigare forsknings 

ändamål, resultat och analyser, det kan därigenom vara problematisk att föra samman 

information från tidigare forskning till den aktuella kontexten.  

Vad gäller källor rörande den teoretiska referensramen i form av modeller som inte är i 

direkt anknytning till forskning inom sociala medier betraktar författarna att vikten av 

utgivningsår inte är av lika stor betydelse. Beträffande tidsramen för dessa, är en del av 

modellerna publicerade från 90-talet och framåt. Författarna betraktar att modellerna är 

väl förankrade teoretiskt i och med att de undersökts inom flera olika 

forskningsområden, vilket tyder på att dessa även är tillämpbara inom denna kontext.   

Med detta vill dock författarna poängtera att angivna modeller inte tidigare applicerats 

inom just denna kontext utan utformats med syfte att uppfylla andra ändamål inom 

andra ämnesområden. Detta medför att dessa modeller inte överensstämmer till fullo, 

exempelvis vad gäller specifika faktorer i modellerna. Vilket kan medföra en del 

begränsningar, då specifika faktorer och egenskaper som modellen påvisar kan vara 

problematiska att applicera till författarnas undersökning. Detta bör nödvändigtvis inte 

påverka undersökningen i och med att flertalet av modellerna tidigare applicerats inom 

en stor variation av forskningsområden, därav anser författarna att modellerna i sin 

helhet med tillhörande faktorer är användbara i undersökningen. 
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3.0 Sociala medier & Intressenter 
I kapitlet redogör författarna för den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med 
en beskrivning över sociala medier som ligger till grund för undersökninge och i ett 
senare skede redogör författarna för de intressenter och den affärsmiljö som BAE 
Systems är verksamma inom.  

3.1. Sociala Medier 
För att få en utökad förståelse av begreppet sociala medier åsyftar författarna i 
detta avsnitt att redogöra för dess innebörd samt förklara vilka begränsningar inom 
området sociala medier som författarna kommer lägga fokus på. 

3.1.1 Begreppet sociala medier 
På senare år har forskning inom sociala medier fått mer och mer fokus. Forskning inom 

området har påvisat att sociala medier inte bara behöver användas av individer utan kan 

även tillämpas av företag i olika branscher, såsom i sjukvård, ur utbildningssyfte samt 

ett kommunikationsverktyg för att kommunicera säkert. Samtidigt som sociala medier 

bör granskas av företag för att ge inblick om huruvida företagen kan använda sociala 

medier, noterbart är dock att sociala medier kan betraktas ur positiv respektive negativ 

synvinkel (Shneiderman et al., 2011, s. 34-36).  

 

Fördelarna med sociala medier är att organisationer, stora som små kan identifiera 

individer eller grupper av individer som skulle kunna tillföra företaget något positivt. 

Andra fördelar med användandet av sociala medier är att organisationer till viss del kan 

styra vilken information som ska spridas i respektive social media. Shneiderman, Preece 

& Pirolli (2011) redogör även för nackdelarna med sociala medier. Riskerna med 

sociala medier är att information som sprids i respektive social media kan misstolkas, 

detta kan i sin tur leda till att organisationer som använder sig av sociala medier som 

resurs för att hämta information och sprida information kan betraktas som missvisande 

och icke trovärdigt (Scneiderman et al., 2011, s. 34).   

 

Sociala medier har även undersökts av Xiang & Gretzel (2010) med utgångspunkt av att 

använda sociala medier som informationskanal för att nå turister och förmedla 

information om resor. Denna studie påvisar hur sociala medier som informationskälla 

har en betydande roll för turister, bland annat för att användarna har möjlighet att ta del 

av andra individers erfarenheter. Därigenom är sociala medier ett användbart verktyg 

för företag i avseende att förmedla information som eftersöks av turister (Xiang & 

Gretzel 2010, s. 180-181). 
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Figur 4. Sociala mediers interaktion med användare (Författarnas anmärkning) 
 
Med bakgrund till den vidsträckta forskningen som finns beträffande sociala medier kan 
begreppet sociala medier enkelt förklaras genom människor som för kommunikation 

och konversationer över nätet (Solin, 2010, s.10). Även Sangwon & Moonhee (2011, s. 

71-72) redogör för begreppet sociala medier såsom ett kommunikationsverktyg som 

bidrar till att användaren inte bara kan ta del av information utan även på ett snabbt och 

enkelt sätt sprida information, med andra ord sprida och dela idéer med andra. I och 

med ökat användande av sociala medier i dagens samhälle är det viktigt att även 

företagen tar åt sig av information som sprids i dessa informationskanaler. Detta innebär 

således att inte bara privatpersoner utan även företag bör tillämpa sociala medier för att 

hitta nya informationskanaler och sprida information av intresse, i och med detta kan 

användningen av sociala medier leda till lönsamhet för företagen genom att hänga med i 

utvecklingen av den sociala media plattformen (Kaplan & Haenlein., 2009, s. 59-61).  

Som ovan nämnt kan användandet av sociala medier utmynna i kommunikationsverktyg 

som kan vara effektiva för att nå företagets intressegrupper, det innebär följaktligen att 

sociala medier kan användas som ett marknadsföringsverktyg, därav finner författarna 

det lämpligt att redogöra för termen ”Social Media Marketing”.   

3.1.2 Social Media Marketing 
”Social Media Marketing” innebär att företag använder sociala medier som verktyg för 

att kunna integrera med intressenter på marknaden (Mangold & Faulds 2009, s. 357-

359).  

När företag använder sig av sociala medier som verktyg för att marknadsföra sig på 

internet bör företagen följa ett antal riktlinjer för att få den genomslagskraft som de 

önskar. Det första företaget bör göra är att utvärdera vilken social media plattform som 

skulle passa bäst utifrån företagets affärsmiljö. Detta leder till nästa steg där företaget 

bör fundera över, vad syftet med användandet av de sociala nätverken är. Väljer 

företaget att använda fler än en social media plattform bör rimligtvis de sociala 

medierna vara kopplade till varandra, exempelvis bör information inte enbart förmedlas 

i den ena kanalen.  Informationen bör inte heller vara låst för vissa grupper, med andra 

ord bör kunder, anställda och andra intressenter ha lika stor nytta av den sociala media 

plattformen som företaget ämnar tillämpa (Kaplan & Haenlein., 2009, s. 65-66). 

Fördelarna med användandet av sociala medier är att företagen inte behöver lägga stora 

ekonomiska resurser på marknadsföring. De sociala medierna bidrar även till 

tidseffektivitet och en närmare kundrelation med intressentgrupperna jämfört med andra 

marknadsföringsverktyg. Nackdelarna är att de sociala medierna inte alltid når ut till 
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samtliga intressenter, samt de svårigheter som kan uppkomma vid användandet av den 

sociala media plattformen (Kaplan & Haenlein., 2009, s. 66-67). 

”Social Media Marketing” är ett ganska så vidsträckt begrepp och innefattar många 

egenskaper, den ovan nämnda förklaring ger dock en inblick i hur sociala medier kan 

tillämpas av företag som ett marknadsföringsverktyg. 

3.1.3 Begränsningar inom sociala medier 
Utifrån ovanstående definition, har författarna begränsat undersökningen med fokus på 

sociala medier såsom Facebook, Twitter samt LinkedIn med resonemang att författarna 

tror att de valda sociala medierna bjuder in till största möjliga kommunikation mellan 

parterna. 

De utvalda sociala medier möjliggör för en social närvaro sinsemellan användarna 

samtidigt som en användare har möjlighet att delge information och därmed ge uttryck 

för sin identitet.  Därigenom kan användare kommunicera i olika former såsom genom 

exempelvis textmeddelanden, bilder och filmer genom dessa sociala medier. (Kaplan & 

Haenlein., 2009, s. 62)   

Författarna begränsar därigenom undersökningen till Facebook, Twitter och LinkedIn. I 

och med att de utifrån ett företagsmässigt perspektiv möjliggör förutsättningarna för att 

sprida information samtidigt som de skapar möjligheter för intressenter inom den 

aktuella affärsmiljön att kommunicera sinsemellan varandra och gentemot företaget. 

Utifrån detta betraktar författarna de utvalda sociala medier som lämpliga att studera 

gentemot syftet att undersöka huruvida sociala medier är en användbar 

informationskanal inom B2G-miljön. 

Detta i enlighet med att studiens syfte eftersträvar att undersöka hur sociala medier som 

kommunikationsverktyg kan skapa ett mervärde för företag inom B2G –miljön. 

Därigenom bortser undersökningen från sociala medier, såsom exempelvis Youtube och 

Flickr, i och med att dessa inte interagerar med användarna på samma sätt, (Flickr, 

2012) (Youtube, 2012). Dessa begränsningar har även diskuterats i samråd med Håkan 

Karlsson, marknads och kommunikationschef på BAE Systems, Örnsköldsvik, (Håkan 

Karlsson, personlig kommunikation, 2012-02-09), som belyste att utgångspunkten är att 

informationskanalen ska användas som ett kommunikationsverktyg och inte för att 

enbart marknadsföra produkter. Det är därför av stor vikt att företaget kan kontrolla den 

information som förmedlas, så att informationen når ut och kan kommuniceras med den 

valda målpopulationen (Håkan Karlsson, personlig kommunikation, 2012-02-08). 

Utifrån ovanstående väljer därmed författarna att utgå från tre sociala medier, Facebook, 

Twitter och LinkedIn som underlag i genomförandet av undersökningen. 

Fortsättningsvis redogör författarna mer ingående för Facebook, Twitter och LinkedIn 

samt hur de skiljer sig från varandra. Nedan följer en beskrivning för vart och ett av 

dessa sociala medier. 

Facebook 

Facebook grundades den 4:e feburari, 2004 av Mark Zuckerberg och har i dagsläget 

över 845 miljoner registrerade medlemmar. Facebook är ett socialt 

kommunikationsverktyg och används av såväl privatpersoner som företag. Ur ett privat 

perspektiv kan registrerade medlemmar hålla kontakt med vänner och familj, samt även 

skapa nya kontakter med andra användare runt om i världen. Utifrån ett företagsmässigt 

perspektiv kan Facebook användas för att sprida information, därigenom kan 
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administratören för företagets Facebook sida sprida den typ av information som anses 

som relevant utifrån företagets ändamål. Genom användandet av Facebook kan 

användare dela med sig av information om sig själv, beträffande känslor och tankar 

(Facebook, 2012). 

 

Utifrån ett företagsmässigt perspektiv kan Facebook användas för att nå ut till en större 

målgrupp. Facebook kan användas till att både sprida information om företaget och/eller 

inbringa relevant information för företaget (Casteleyn et al., 2009, s. 439-442). 

Facebook har dock fått en del kritik av användarna relaterat till säkerhetsriskerna med 

användandet av Facebook. Bland annat för att bli medlem måste personen i fråga delge 

sig av personlig information, samtidigt som informationen blir relativt lättåtkomlig för 

andra användare (Acquisti & Gross., 2006, s. 36-44). 

LinkedIn 

LinkedIn grundades av Reid Hoffman 2002. LinkedIn är världens största yrkesnätverk 

med över 150 miljoner yrkespersoner i över 200 länder. LinkedIn är ett socialt 

kommunikationsverktyg och används av yrkespersoner för att hitta nya kontaktnät samt 

även för att behålla kontakten med nuvarande användare av intresse. Syftet med 

användningen av LinkedIn är även att användaren på ett enkelt sätt ska kunna ta kontakt 

med företag för att finna arbets -och affärsmöjligheter. LinkedIn innehåller även 

rådgivning från experter inom olika branschområden som står till förfogande för 

användaren samt funktioner som gör det möjligt för användaren att delge information 

och sprida budskap av intresse (LinkedIn, 2012).  

 

LinkedIn kan användas på olika sätt beroende på vem som är användare samt vad syftet 

med användandet är. Företag kan använda LinkedIn för att bygga och bibehålla starka 

relationer mellan parter, identifiera kunders intresseperspektiv, hitta kunder som passar 

in i företagets olika kundsegment, upprätthålla en positiv bild av företaget och/eller 

använda LinkedIn för att lyssna och lära sig mer om sina intressenter (Comer, 2011, s. 

10-11). LinkedIn har som Facebook även fått en del kritik av användarna. LinkedIn är 

som beskrivits ett effektivt verktyg för att nå företag och individer av intresse, 

nackdelen med detta är att om en användare inte uppdaterar information om sig själv 

och för att sedan exempelvis byta telefonnummer eller jobb resulterar det i att kontakt 

informationen om företaget/individen blir missvisande för användaren (Thew, 2008, s. 

89) 

Twitter 

Twitter grundades av Jack Dorsey år 2006 och har i dagsläget över 140 miljoner 

registrerade användare. Twitter är ett nätverk som förmedlar information på ett snabbt 

och enkelt sätt genom textmeddelanden innehållandes max 140 tecken. Dessa 

textmeddelanden kallas för ”tweets” och det förmedlas runt 340 miljoner ”tweets” 

dagligen. Informationen som förmedlas via Twitter är offentliga, vilket möjliggör för 

andra användare att ta del av det budskap som förmedlas. Detta medför att användare 

kan kommentera och diskutera den information som sprids från andra användares 

textmeddelanden.  

 

Registrerade medlemmar på Twitter har även möjligheten att ”re-tweeta” 

textmeddelanden de uppmärksammar, detta innebär att de kan kopiera andra användares 

meddelanden, vilket medför att informationen kan spridas till ytterligare medlemmar.  
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Twitter erbjuder även möjligheten att förmedla information via bilder och filmer 

(Twitter, 2012). 

Twitter kan beroende på vilket syfte användaren har tillämpas på olika sätt. Detta 

innebär att Twitter kan används som utgångspunkt för att söka information och som 

informationskälla samtidigt som det är en plattform för att delge åsikter, upplevelser och 

därigenom skapa konversationer med andra användare (Java et al., 2007). I och med att 

Twitter skapar en kommunikation sinsemellan användare, medför detta både fördelar 

och risker för användaren. Twitter ger möjligheter för användare att uttrycka såväl 

positiva som negativa åsikter. Detta medför exempelvis ur ett företagsperspektiv att 

negativa åsikter kan förmedlas, trots att antalet positiva ”Tweets” är fler kan ”Tweets” 

av negativ karaktär har större inverkan på användaren som tar del av informationen 

(Jansen & Zhang 2009, s. 2171). 

3.2 BAE Systems affärsmiljö 
För att få en ökad kunskap över de intressenter som figurerar i BAE Systems 
affärsmiljö, väljer författarna i detta avsnitt att redogöra mer ingående för 
intressenterna och dess roll gentemot företaget, vilket ligger till grund för att 
sedermera undersöka deras förhållningssätt gentemot sociala medier. 

3.2.1 Intressegrupper 
Intressegrupper (stakeholders) beskrivs som en individ eller grupp som på något sätt 

kan påverka eller blir påverkad av de prestationer och bedrifter som sker inom 

företagets målbild. Intressegrupperna beskrivs vidare som personer i olika kategorier 

såsom anställda, kunder, ägare samt leverantörer.  Vikten av intressegrupper är 

grundläggande för organisationens/företagets överlevnad därmed kan intressegrupper 

kategoriseras som primära och sekundära grupper, där den primära gruppen består av 

personer som har direkt påverkan på organisationen. Varav den sekundära gruppen 

består av personer som inte nödvändigtvis är direkt relaterad till organisationen men 

som ändå kan influera och påverka organisationen. (Correa Gomes et al., 2010, s. 705-

710)  

Langtry (1994) styrker detta resonemang genom att beskriva intressegrupper som 

individer eller grupper, vilka är beroende av företagets beslutsval och den inverkan 

dessa beslut orsakar. En intressegrupp kan även vara en självständig och berättigad 

aktör som med sin närvaro påverkar företagets handlingar i den mån att företaget bör ta 

hänsyn och respektera en sådan intressegrupp (Langtry, 1994, s. 432-433). Olika typer 

av intressegrupper påverkar och influerar företaget utifrån olika aspekter, vilket innebär 

att olika intressegrupperna också har olika förväntningar på företaget. Intressegrupper 

som innehar inflytande i form av makt och legitimitet gentemot företaget är 

betydelsefulla, i den mening att sådana intressegrupper har möjligheten att ställa krav på 

företaget. Intressegrupper som är berättigade med dessa faktorer kan därigenom ha stor 

inverkan på företaget och dess verksamhet. Det kan därmed vara problematiskt att 

tillgodose samtliga intressegruppers förväntningar och intressen i kombination med 

företagets målsättning. Utifrån företagets perspektiv innebär det att vissa 

intressegrupper är av större angelägenhet att tillgodose på lång sikt (Carroll, 1991, 39-

43).  

 

Intressegruppernas inflytande i form av makt illustrerar BAE Systems verksamhet 

utifrån företagets intressenter. Intressegrupperna ligger till grund för undersökningen, 
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för att kunna klargöra dess förhållande gentemot BAE Systems och hur motsättningar 

vad gäller attityder gentemot sociala medier kan generaliseras inom en B2G –kontext. 

3.2.2 Intressegrupper i BAE Systems affärsmiljö 
Intressegrupperna som ingår i BAE Systems försäljningsprocess är beskrivna av Håkan 

Karlsson, marknad och kommunikationschef på BAE Systems, Örnsköldsvik (Håkan 

Karlsson, personlig kommunikation, 2012-02-09).  

Försäljning av BAE Systems produkter är av en omfattande process som kan delas upp i 

olika skeden. Upphandlingstillfället pågår i vanliga fall mellan två till fem år, detta 

inklusive marknadsföring för att kunna komma i kontakt med en eventuell köpare. 

Leveranstiden av den beställda produkten uppgår normalt till fem år, varvid denna 

produkt kan användas i 20 år, det tillkommer även uppgradering av produkten plus 

tjänster i form av service som kan tillgodose produkten med förbättringar, detta kan 

utöka produktens livslängd med ytterligare 20 år. Försäljningsprocessen är som förstådd 

en omfattande procedur där livslängden för produkten uppgår till runt 50 år. 

Samhället  

Samhället består av alla medborgare som har någon form av relation till BAE Systems. 

Medborgare vars relation till BAE Systems kan vara av olika, både vad gäller närhet 

samt betydelse för BAE Systems. Medborgare som med sin närvaro inverkar på BAE 

Systems ur olika perspektiv, på regional nivå genom att BAE Systems är starkt 

förankrade på den ort företaget är verksamma. Utifrån ett större perspektiv, nationellt 

samt internationellt, påverkas BAE Systems av andra organisationer och företag. Även 

om en enskild medborgares koppling till BAE Systems verksamhet är nästintill 

obefintlig skapas en indirekt relation gentemot försvarsindustrin. I och med att 

försvarsindustrin är en bransch som berör medborgarna på olika sätt och är därmed en 

angelägenhet för samhället i stort. Detta innebär följaktligen att den enskilde individens 

uppfattning och åsikter om BAE Systems och dess verksamhet är av väsentlig vikt för 

att skapa ett förtroende och därigenom bygga en stark relation gentemot samhället. 

 

Media 

Media är en utomstående aktör som inverkar på den redan existerande 

affärsprocessen i den mening att dess roll och funktion i själva försäljningsprocessen 

kan vara svår att konkretisera. Den mediala bevakningen är påtaglig på samtliga nivåer 

och genomsyrar därmed hela affärsmiljön. 

 

Detta medför att medial uppmärksamhet kan innebära såväl positiva som negativa 

influenser som härrör till BAE Systems verksamhet. Media kan påverka de olika 

intressegruppernas beslutsfattande, vilket kan inverka på alltifrån politiker och 

kunders uppfattning i specifika sakfrågor till samhällets bild av BAE Systems. 

Utifrån de budskap media sprider skapas uppfattningar samtidigt som media 

på grund av sin genomslagskraft många gånger kan vara en utgångspunkt för 

åsiktsutbyten mellan olika parter. BAE Systems relation med media har därför en 

betydande roll, då media är delaktiga i att skapa en bild av BAE Systems bland 

samhället och de olika intressegrupper som är verksamma i BAE Systems affärsprocess. 

Det är därmed av stor betydelse att budskap förknippat med BAE Systems sprids i en 

kontext som samverkar med företagets värderingar. 

 

Dessa värderingar ligger i enlighet med BAE Systems vision, där företaget strävar efter 

att vara pålitliga, i den mån att BAE Systems tar ansvar för sina åtaganden, nyskapande 
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genom att ständigt utveckla produkter och tjänster på marknaden. Samtidigt som BAE 

Systems är redo för att ta initiativ för nya utmaningar (BAE Systems, 2012).  

 

Beslutsfattande organ (Politics) 

Politik kan utifrån BAE Systems perspektiv ses som en fundamental grundsten då deras 

position i affärsprocessen har en central roll. Ingående består denna typ av aktör utifrån 

BAE Systems perspektiv som en beslutsfattare. Politiska beslut kan ske på olika nivåer 

inom denna affärsmiljö och ha olika betydelse för BAE Systems försäljningsprocess, 

både vad gäller affärsmöjligheter, lönsamhet samt tillstånd och regleringar på 

marknaden. Det politiska systemet kan vara strukturerat och uppbyggt på olika sätt 

utifrån olika nationaliteter, detta medför att beslutsprocessen kan vara annorlunda 

mellan olika länder. Oavsett huruvida beslutsprocessen skiljer sig åt bland länderna, så 

fyller de beslutsfattande organen samma roll som aktör i denna affärsmiljö. De 

beslutsfattande organen som har störst inflytande på BAE Systems i Sverige består av 

riksdag, regering och försvarsutskottet, då dessa fastställer riktlinjer och strategier som 

skapar förutsättningar för BAE Systems affärsmöjligheter. Dessa beslutsfattare ger i sin 

tur direktiv till den aktuelle kunden.  

 

Kunden (Contracting authorities) 

Den aktuelle kunden agerar utifrån de beslutsfattande organens direktiv/uppdrag. I ett 

upphandlingstillfälle har kunden direkt relation till BAE Systems, vad gäller 

förhandling och den formella beställningen av produkten/tjänsten. Utifrån de 

förutsättningar och dess krav som finns vid försäljningsprocessen, styrks detta av strikta 

regleringar och förordningar som ska följas för att affären skall vara genomförbar. I 

denna fas uppkommer även konkurrenssituationer, då BAE Systems produkter ställs i 

paritet gentemot andra företags produkter på marknaden. Generellt sett vinner ett 

företag en upphandling genom att tillgodose kunden med bäst prestanda till lägst pris, 

varav även service och underhåll för produkten kan ses som avgörande för att slutföra 

en affär i denna affärsmiljö.  Ur ett svenskt perspektiv är kunden Försvarets 

Materielverk (FMV).  

 

FMV är en oberoende myndighet som verkar under försvarsdepartementet som 

upphandlar materiel till försvarsmakten. Deras målsättning är att använda produkter 

som uppfyller de ekonomiska och tekniska behoven som efterfrågas inom försvaret. 

FMV fungerar som en beslutsfunktion där en del av de anställda inom FMV även är 

användare av produkterna/tjänsterna (FMV, 2012).  

Högkvarter (HQ) 

Högkvarterets roll kan i BAE Systems affärsprocess definieras utifrån Försvarsmaktens 

krav. Dess funktion är att informera och ge kunden (FMV) uppdrag. Försvarsmakten 

styrs utifrån reglering av riksdag och regering och är en av Sveriges största myndigheter 

med avsikt att försvara landet mot angrepp som inverkar på rikets säkerhet. 

Försvarsmakten är även verksamma internationellt och arbetar även i fredsfrämjande 

syften för att öka säkerheten (Försvarsmakten, 2012).   

 

Då BAE Systems är verksamma i flertalet länder världen över, innebär detta att den 

formelle kundens position och benämning kan vara distinkt skilda mellan länderna, 

dock är kundens funktion och roll i synnerhet densamma.  

 

Slutgiltige användaren (User of product) 
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Den slutgiltige användaren agerar på BAE Systems marknad som den formelle 

användaren av produkten. Användaren kan ses som en kundreferens, med det menat att 

produktanvändaren har mest kunskap om produkten och därigenom blir den slutgiltige 

användaren intressant, då denne genom sina erfarenheter samt åsikter förmedlar 

betydelsefull information om företagets produkter. Den slutgiltige användaren är därför 

också en nyckelperson som är grundläggare för att BAE Systems ska kunna fortsätta 

vidareutveckla sina produkter (Håkan Karlsson, personlig kommunikation, 2012-02-

09). Noterbart är dock att den slutgiltige användaren är svår att nå i BAE Systems 

försäljningsprocess då den slutgiltige användaren och kunden inte är densamma, i 

praktiken innebär det att den slutgiltige användaren är den som använder det militära 

fordonet varvid kunden kan vara representanter från exempelvis FMV som har i 

uppdrag att beställa det militära fordonet till ett visst ställt syfte.  

Nedan följer ett flödesschema som illustrerar den aktuella B2G-miljön som BAE 

Systems är verksamma inom. 

 

Figur 5. Detta flödelseschema illusterar beskrivningen ovan på hur BAE Systems 

intressenterinteragerar i företagets B2G-miljö (författarnas anmärkning)  
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4.0 Teoretisk referensram 
I detta kapitel ämnar författarna att utifrån redogöra för intressentteorin samt 
teorier beträffande attityder, individers beslutsfattande samt identifiering av 
intressenter i den aktuella affärsmiljön. Den teoretiska referensramen utgår från 
ELM, identifiering och beskrivning av yrkesroller samt den beslutsfattande processen. 
Avslutningsvis innefattar kapitlet en förklaring till varför de valda teorierna är 
intressanta för den valda undersökningen. 

4.1 Intressentteorin  
Tidigare forskning kring intressenters roll i relation till företag är vidsträckt och 

intressentteorier samt modeller som beskriver denna relation kan vara av olika 

utformning och svåra att applicera i praktiken beroende på den specifika affärsmiljön 

som råder (Friedman, A & Miles, S, 2002, s. 1-2). Forskarna Wicks, C.S, Kotha, S & 

Jones, M.T (1999) konkretiserar denna problematik med att intressentteorier är svåra att 

tillämpa då många faktorer  inverkar på intressenternas relation i den specifika 

affärsmiljön. Bland faktorerna ses anställda som en bidragande grund för företagets 

finansiella prestationsförmåga i form av att ökad ansträngning leder till högre/bättre 

produktivitet för företaget. Vidare beskriver Wicks, C et al., (1999) att om en kund har 

en positiv uppfattning avseende en produkt eller tjänst rörande kvalitet och säkerhet så 

leder det i många fall till ökad försäljning och minskade kostnader relaterade till 

förhållandet mellan företaget och dess intressenter (Wicks, C.S, Kotha, S & Jones, M.T, 

1999, s. 488-490). Detta går sedermera att återknyta till författarnas forskningsområde 

rörande intressenters inställning och attityder beträffande sociala medier som en 

informationskanal i en B2G-kontext samt för att undersöka huruvida sociala medier bör 

hanteras i förhållande till dessa intressenter. 

 

För att kunna underlätta hanteringen av intressenter presenterar Donaldson, T & 

Preston, L (1995) en intressentteori utifrån tre olika infallsvinklar; deskriptiv, normativ 

och instrumentell. Dessa visar på interaktionen mellan intressenterna och organisationen 

utifrån olika aspekter. Den deskriptiva aspekten av intressentteorin tillämpas som 

underlag för att beskriva ett företags affärsmiljö och hur organisationen styrs utifrån 

ledningens perspektiv, vilket exempelvis kan innefatta hur företaget reflekterar kring 

tidigare, nuvarande och framtida affärer med intressenter. Den instrumentella aspekten 

fokuserar på företagets ansvarstagande gentemot samhället, där det huvudsakliga syftet 

är att identifierar gemensamma mål som är gynnsamma för samhället och som främjar 

relationen med företagets omgivning. Den normativa aspekten av intressentteorin 

innefattar företagets moraliska värderingar och sociala ansvarstagande i den specifika 

verksamheten i förhållande till företagets intressenter. Dessa aspekter visar på varför 

företag och intressenter bör beakta varandra ömsesidigt (Donaldson, T & Preston, L 

1995 s. 69-72).      

 

Med utgångspunkt av detta är det möjligt att konstatera att funktionen/relationen mellan 

företaget och dess intressenter kan framställas på olika sätt beroende på affärsmiljö, i en 

övergripande förklaring innebär det att intressenterna bidrar till företaget med direkt 

input som företaget sedermera förmedlar i form av nytta för de involverade i företagets 

affärsmiljö.  I och med att intressenterna bidrar till företagets nytta är de även angelägna 

av enskild förtjänst, vilket skapar ett beroendeförhållande mellan företaget och dess 

intressenter. Företag kan därigenom omges av olika typer av intressenter, det kan i 

första hand röra sig om leverantörer, investerare, kunder och anställda som bidrar till 

företagets verksamhet. Förutom dessa berörs företag även av intressenter i form av 
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exempelvis regering, politiska grupperingar, handelsorganisationer som har en 

anknytning till företaget (Donaldson, T & Preston, L 1995 s. 65-69). 

 
Figur 6. Intressentteorins uppbyggnad illustrerad av författarna (Donaldson, T & 

Preston, L 1995 s. 69)  

 

 

Det bör noteras att definitionen av intressenter är olika beroende på vilket organisations 

klimat företaget verkar inom. I och med detta har företag olika intressenter som är av 

betydande roll för den verksamhet som bedrivs. En mer generell förklaring till 

intressenternas funktion i relation till företaget innefattar roller såsom kund, leverantör, 

anställd, lokalt förankrade nätverk, media, företagspartners samt regering inkluderande 

lagar och förordningar (Friedman, A & Miles, S, 2006, s. 5-14).   

 

Författarnas aktuella studie fokuserar på intressenter med anknytning till BAE Systems 

försäljningsprocess, vilka identifierats som interna intressenter i form av anställda, samt 

externa intressenter i form av kunder och slutgiltiga användare av produkter (se avsnitt 

3.2.2).  Dessa intressentgrupper har direkt anknytning till företaget samt är införstådda i 

BAE Systems verksamhet och därigenom är dessa tillämpbara som underlag för att 

undersöka huruvida sociala medier är en användbar informationskanal i en B2G-miljö.  

 

 

4.2 ELM - The Elaboration Likelihood Model 
I takt med en ökad teknologisk utveckling, vad gäller kommunikationskanaler, skapas 

förutsättningar för att förmedla information. Attityder går att betrakta som en 

förutsättning för individers välvilja att kommunicera information. Vidare kan attityder 

gentemot huruvida individer väljer att kommunicera information präglas utifrån bland 

annat faktorer såsom organisationens miljö vad gäller policys och kultur, samtidigt som 

personliga faktorer ligger till grund för en persons uppfattning om hur information bör 

förmedlas. (Constant et al., 1994, s. 400-406)  

Attityderna och individens välvilja gentemot hur information bör kommuniceras ligger 

därmed i linje med undersökningens syfte att studera om sociala medier är en användbar 
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informationskanal i en B2G-miljö. Varvid författarna i undersökningen även studerar 

hur attityden gentemot de specifika sociala medierna står sig i förhållande till varandra 

samt gentemot nuvarande informationskällor som används av individen. Samtidigt hur 

attityden mellan de olika rollerna som figurerar i företagets B2G-miljö skiljer sig åt, 

detta för att få en uppfattning om vilken information som ska spridas i respektive 

informationskanal samt även vilken information som ska spridas mot den specifika 

individen.   

Forskning rörande attityder har genomförts inom ett flertal olika ämnesområden med 

anknytning till informationssökning, kommunikation och konsumentbeteende.  

Attityder har genom undersökningar betraktats utifrån teorier såsom bland andra ABC-

modellen, Fishbein-modellen samt ELM (Elaboration Likelihood Model).  

ABC-modellen och Fishbein-modellen innefattar komponenter som ligger till grund för 

att beskriva attityden gentemot ett objekt. ABC-modellens tre komponenter består av 

vilken känsla (Affect) individen får av objektet, samt hur individen reagerar (Behavior) 

gentemot objektet och tillslut vad individen har för motsättningar (Cognition) gentemot 

objektet. I jämförelse med ABC-modellen tar Fishbein-modellen hänsyn till 

komponenter såsom känslan mot objektet, objektets betydelse för individen samt 

huruvida individen identifierar relevanta attribut (Solomon et al., 2010 s. 275-290). 

Dessa båda modeller har använts som underlag för att mäta attityder inom 

konsumentbeteende samt hur konsumenter inhämtar information. Fishbein-modellen 

studeras bland annat av Ryan & Bonfield (1980, s. 82) som underlag för att studera 

attityder hos individens köpbeteende.  

Vidare forskning visar på hur attityder undersökts genom ABC-modellen med 

inriktning på konsumentbeteende inom online-shopping. Även ELM har tillämpats för 

att komplettera studien rörande attityder. Detta genom att beskriva huruvida individer 

inhämtar information vid online-shopping samt hur individen betraktar källan som säker 

utifrån den information som förmedlas. (Martínez-López et al., 2005, s. 312-315) 

ELM har tillämpats vid liknande typer av undersökningar för att öka effektiviteten i 

kommunikationen med kunder, detta för att utveckla en kommunikation gentemot den 

berörda målgruppen. Rucker & Petty (2006, s. 39-41) använder ELM som underlag för 

att undersöka hur konsumenters syn på information bör förmedlas avseende risker som 

innefattas inom bland annat alkohol, tobak samt risker genom att avstå från att använda 

säkerhetsbälte. Undersökningen innefattar bland annat hur information bör formuleras 

för att bedömas som övertygande och hur informationen bör förmedlas för att motsvara 

målgruppens preferenser beträffande budskapets innehåll. Information betraktas i dessa 

sammanhang genom olika betydelser och uppfattas på olika sätt beroende på vilken 

målgrupp den riktas mot. 

I studien använder sig Rucker & Petty (2006) av ELM för att bland annat fastställa 

individers attityder gentemot information. Detta genomförs genom att kategorisera 

individerna efter hur bestämda de är i sin attityd gentemot den information som 

förmedlas. Därigenom resulterar undersökningen i att Rucker & Petty (2006) genom 

ELM bedömer hur individen utifrån sin attityd betraktar budskapet längs antingen 

”Perhepiral route” eller ”Central route” (Rucker & Petty 2006, s. 41-43). ABC-

modellen samt Fishbein-modellen frånskiljer sig därigenom gentemot ELM, i och med 

att dessa inte tar hänsyn till information och huruvida denna ska kommuniceras, dessa 

modeller fokuserar på att beskriva individens motivation att ta del av information 

gentemot ett objekt.  



 24 

Med bakgrund av detta möjliggör ELM för att reflektera över relationen beträffade hur 

meddelandets information bör kommuniceras och attityder gentemot budskapet, vilket 

sammanknyter till undersökningens syfte.   

Utifrån ovanstående resonemang möjliggör ELM för att undersöka attityder gentemot 

sociala medier i en B2G-miljö, därav ämnar författarna att tillämpa ELM som stöd i den 

teoretiska utgångspunkten. ELM beskriver på ett enkelt och överskådligt sätt relevansen 

av informationen som flödar genom olika kommunikationskanaler.  

ELM utgår från att när den enskilda individen erhåller ett meddelande börjar individen 

ifråga att bearbeta informationen utifrån meddelandet. Meddelandet kan ske i flera olika 

former, till exempel genom direkt kommunikation (face-to-face) eller förslagsvis genom 

digitala medier i form av sociala nätverk. Enligt Solomon, Bamossy, Askegaard & 

Hogg (2010) kan informationen bearbetats på två skilda sätt, är meddelandets 

information av ringa betydelse för individen kommer informationen att följa den 

”Peripheral route”. Innebörden av ”Peripheral route” är som beskrivet när meddelandets 

information är av låg relevans för individen, detta innebär i sin tur att individens beslut 

tas utifrån meddelandes lämplighet. ELM inkluderar bland annat i begreppet lämplighet, 

huruvida individen ställer sig gentemot meddelandets källa, samt hur individen 

uppfattar meddelandets framställning, det vill säga hur medellandet har blivit 

kommunicerat. I slutändan renderar detta i en ändrad attityd hos individen, där 

individen överlag lägger stor betydelse om varifrån meddelandet har sitt ursprung 

(Solomon et al., 2010 s. 304-305).  Den teoretiska utgångspunkten om 

informationskällan och vem som delger sig av information ämnar sig relevant då 

författarna i sin forskning har för avsikt att veta hur attityden gentemot de sociala 

medierna uppfattas utifrån den valda kontexten B2G-miljö. Därav kan relevansen av 

den källa som delger sig av information vara av stor betydelse för individens tolkning 

av meddelandet. Det kan därigenom vara så att attityden gentemot de begränsade 

sociala medierna skiljer sig åt beroende på individens roll gentemot företaget. I den 

mening att yrkesrollerna kan skilja sig åt vad gäller bland annat arbetsuppgifter, vilket 

kan inverka på behovet av information samt vilken information som eftersöks och hur 

den enskilde individen eftersöker information i dagsläget. Beroende på exempelvis 

arbetsuppgifter/arbetsbeskrivning och beroende på vilken information man är i behov 

av. 

Vidare beroende på om individen tycker att informationen som förmedlas genom 

meddelandet är av stor betydelse kommer informationen att följa ”Central route”. 

Innebörden av ”Central route” är att meddelandets information är av hög relevans för 

individen, varvid detta innebär i sin tur att individen kommer att ta del av informationen 

och beakta och granska den noga. I slutändan leder detta till ett ändrat förhållande för 

individens beteende (Petty et al., 1994). 

Denna modell är beskriven utifrån ”Low-involvement” produkter och ”High-

involvement” produkter, varvid konsumenten är i fokus. Författarna tycker ändock att 

modellen kan tillämpas i B2G -miljön, detta med resonemang att B2G -miljön innefattar 

intressegrupper, såsom kund, anställd, slutgiltige användare samt beslutsfattande organ 

(politiska representanter) som i grund och botten är enskilda individer som skapar sina 

egna åsikter beroende på den information som meddelandet förmedlar. Då författarna 

utifrån undersökningen har för avsikt att föreslå en strategi är det av stor vikt att mäta de 

enskilda individernas attityder gentemot Facebook, Twitter och LinkedIn, detta med 

resonemanget att den enskilda individen kan uppfatta skilda fördelar och nackdelar med 
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respektive sociala medier. Författarna åsyftar vidare genom att undersöka attityden 

skapa förståelse vilken information som ska spridas i respektive social media. Beroende 

på individens attityd gentemot meddelandets information kan det vara av stor betydelse 

var informationen sprids med hänsyn till den roll och vilken information som 

innehavaren åsyftar hämta. Därigenom lägger författarna mindre fokus på huruvida 

informationen skulle kunna leda till ett ändrat beteende, undersökningen ämnar 

huvudsakligen till att studera individers attityd gentemot de sociala medierna, att 

relevant och intressant information kan flöda genom ”nyupptäckta” användbara 

informationskanaler. 

Vidare har studier innefattande ELM utförts av Flynn, Worden, Bunn, Connolly & 

Dorwaldt, (2011) vid Oxford Universitet, för att undersöka huruvida informationen i 

media meddelanden kan förhindra rökning. Studien utfördes med hjälp av 1400 

studenter i tre delstater i USA. Faktorer såsom meddelandets attraktivitet, studenternas 

karaktärsdrag, det vill säga studenternas roll var av stor betydelse vid undersökningens 

utgångspunkt. Resultaten av studien visade att faktamässiga argument och att källans 

tillförlitlighet ansågs som viktiga delar för respondenten vid funderingar över för och 

nackdelar med rökning. Med andra ord, ansågs källan säker och rätt information 

uppgavs i den specifika informationskanalen började mottagaren av informationen att 

utveckla sig en uppfattning om rökningens för- och nackdelar (Flynn et al., 2011, s. 

976-985). Även om den utvalda artikeln inte härrör till författarnas valda kontext så 

påvisar det ändock att information som sprids kan utveckla en förändring av attityden då 

informationen är av betydande vikt för mottagaren, men också genom att informationen 

sprids i rätt informationskanaler.  

Även denna undersökning visar på att ELM är tillämpbar för att mäta hur information 

bör förmedlas och kommuniceras i förhållande till individers attityd för nå ut med 

budskapet. Detta efterliknar därmed författarnas undersökning i den mån att avsikten är 

att undersöka om sociala medier är en användbar informationskanal och i sådana fall 

utveckla en strategi för hur denna informationskanal bör användas.  

 

Figur 7. Översikt över ELM, illustrerad av författarna (Solomon et al., 2010 s. 304) 
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4.3 Identifiering och beskrivning av yrkesroller 
En roll eller en yrkesroll kan beskrivas som en individs uppgift och/eller position 

gentemot exempelvis en organisation. En individs yrkesroll kan beskrivas olika utifrån 

den verksamhet som råder (Angelöw & Jonsson, 1990, s. 32-33). 

Identifiering av anställda, kunder och slutgiltiga användare kan göras på flera olika sätt, 

dels beroende på faktorer utifrån ett företagsmässigt perspektiv såsom vart företaget är 

beläget, storlek och vilken typ av affärsverksamhet som utövas. Förutom detta är det 

möjligt att identifiera olika kunder och slutgiltiga användare utifrån individens 

karaktärsdrag, vilket kan göras utifrån exempelvis demografiska aspekter såsom 

geografi, ålder, inkomst och arbete (Cravens & Piercy, 2009, s. 57-60).  Utifrån 

undersökningens syfte att studera vilka användningsområden och hur de sociala 

medierna bör tillämpas för att nå kunden och den slutgiltiga användaren i denna typ av 

affärsmiljö är det därmed av relevans att karakterisera dessa individer närmare. Detta 

genom att studera olika faktorer såsom ålder, nationalitet, yrkesroll samt medvetenhet 

gentemot sociala medier, för att skildra huruvida detta kan inverka gällande attityden 

gentemot sociala medier. 

 

Figur 8. Identifiering och beskrivning av yrkesroller, illustrerad av författarna (Cravens 

& Piercy, 2009, s. 57-60) 

Vidare beskrivs att företag genom att karakterisera relevanta faktorer hos kunder och 

slutgiltiga användare i den aktuella affärsmiljön, har möjligheten att studera hur dessa 

reagerar och intresserar sig för information gällande reklam till publikationer som ett 

företag förmedlar (Cravens & Piercy, 2009, s. 57-60).   

Denna redogörelse kan beskrivas vidare med hjälp av Grant, Clarke & Kyriazis (2007, 

s. 522-528) som fokuserar på den generelle kundens beteende vid informationssökande 

och karaktäriserar samt identifierar relevanta faktorer utifrån den enskilde individens 

behov med hänsyn till den verklighet som råder. Fyra faktorer ligger till grund för att 

identifiera och karaktärisera huruvida informationen inhämtas och tolkas. Den första 

faktorn innefattar individens kognitiva perspektiv, vilket avser individens kunskap 

gällande ett specifikt område. Har individen relativt dålig kunskap gällande ett specifikt 
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område kan det resultera i att individen inte vet hur och var information bör inhämtas. 

Faktor nummer två som benämns redogör för den enskilde individens kunskaper vid 

sökandet av information och bearbetning av data som successivt växer fram i och med 

sökandet. Den tredje faktorn innefattar individens personliga intresse, baserat på 

motivation och risker relaterat till det ursprungliga ändamålet med inhämtandet av 

information. Sista faktorn redogör för individens enskilda faktorer som på något vis kan 

förändra relationen till informationssökandet. Till exempel individens preferenser 

gällande informationssökande kan variera i form av dess olika informationskanaler. 

(Grant, C et al. 2007, s. 522-528) 

Författarna anser att Grant C. et al., (2007) på ett överskådligt sätt belyser och stärker 

undersökningens empiriska samband, då motivet för att karaktärisera och identifiera 

varifrån information inhämtas och hur den tolkas ligger till grund för individens 

ursprungliga natur. Med andra ord kan den enskilde individens faktorer gällande 

informationssökande skilja sig åt markant utifrån förutsättningarna rörande kunskap och 

medvetenhet om de berörda informationskanalerna samt förutsättningar i form av ålder 

och nationalitet.  

De sociala media plattformarna kan därmed relateras som en informationskälla och 

författarna menar vidare att det är av stor vikt att informationen som kommuniceras via 

sociala medier motsvarar de informationsbehov som kunder och slutgiltiga användare 

eftersträvar. Författarna betraktar i enlighet med Cravens & Pirercy (2009) och med 

utgångspunkt från sociala medier såsom Twitter, Facebook och LinkedIn, att de 

benämnda faktorerna som karakteriserar dessa aktörer bör tas i hänsyn vid 

undersökningen. Detta för att studera huruvida dessa individer betraktar information via 

sociala medier beroende på vilka karaktärsdrag som individen innehar. 

I en B2G -miljö där kunden och den slutgiltiga användaren inte är densamma, medför 

detta i sin tur att karaktärerna främst skiljer sig åt vad gäller yrkesroll i och med att den 

slutgiltige användarens arbetsuppgifter markant frånskiljer sig kundens (se avsnitt 

3.2.2).  Vidare åsyftar författarna att utifrån den teoretiska utgångspunkten identifiera 

huruvida nationalitet skildrar individers attityd gentemot de angivna sociala medierna,. 

Författarna belyser även ålder som en betydande del i dess karaktärs drag. Detta för att 

studera huruvida ålder inverkar på medvetenheten samt attityden gentemot sociala 

medier och uppfattningar rörande vilken information som ska spridas via sociala 

medier. Undersökningen kan därmed även belysa huruvida olika åldersgrupperingar 

väljer att söka information.  

Externa influenser (Environmental influences) 

Företag inom denna affärsmiljö kan influeras av yttre faktorer från flertalet intressenter 

som är verksamma i affärsmiljön. I och med att affärsverksamheten inom en B2G-miljö, 

som tidigare belysts av Nemat (2011, s.101-102), Chaudhry & Pertzsch (2011, s. 80-

84), innefattar ett nära korrelerat utbyte med regeringen. Vilket kan innebära att externa 

faktorer såsom beslut, lagar och förordningar kan ha inflytande och påverkan på företag 

inom denna affärsmiljö.  Detta kan influera författarnas forskningsområde beträffande 

attityden rörande vilken information som förmedlas via sociala medier.  I den mening 

att undersökningen beträffande attityder gentemot sociala medier kan präglas av de 

externa faktorer som ligger till grund för affärsmiljön. Även den teknologiska 

utvecklingen inom forskningsområdet rörande sociala medier kan vara ett exempel på 

en yttre faktor som påverkar attityden gentemot användandet av sociala medier i denna 

affärsmiljö. I närmare benämning kan yttre faktorer inom denna affärsmiljö påverka 
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synen på vilken information som ska spridas och huruvida sociala medier ska användas, 

därav kan beskrivning av hur yttre faktorers påverkan vara relevanta att undersöka.  I 

och med de olika intressenterna inom B2G-miljön innehar olika yrkesroller kan de 

påverkas de av skilda begränsningar i användandet av sociala medier, det är därmed av 

intresse för undersökningen att studera huruvida dessa yttre faktorer inverkar på skilda 

individers motsättningar och förhållningssätt gentemot sociala medier. (Cravens & 

Piercy, 2009, s. 57-60).  

Modellen avser att identifiera och beskriva kunder och slutgiltiga användare samt hur 

externa influenser påverkar ett företags affärsverksamheter och att dessa yttre faktorers 

påverkan kan vara relevanta att identifiera.  Detta då de externa influenserna som 

påverkar ett företag kan vara alltifrån regeringsbeslut och teknologisk utveckling till 

ekonomiska konjunkturer på marknaden.  

Detta innebär att det kan vara problematiskt för ett företag att identifiera vilka dessa 

yttre faktorer är och huruvida de kan påverka företaget (Cravens & Piercy, 2009, s. 57-

60).   

Skapa kundprofiler (Buliding customer profiles) 

Ett företag kan även genom att identifiera kundprofiler nå den målgrupp som intresserar 

företaget och positionera sig rätt på marknaden. Detta görs i huvudsak genom att 

bedöma kundgruppens storlek samt kundgruppens preferenser, det vill säga urskilja 

vilka behov som bör tillfredställas (Cravens & Piercy, 2009, s. 57-60). 

Då aktörerna inom B2G-miljön som tidigare benämnt, redan är distinkt skilda ifrån 

varandra, finner författarna det irrelevant att identifiera kundprofilerna, då 

intressenterna i affärsprocessen har sin tydliga roll gentemot företaget. Detta medför att 

författarna endast tar hänsyn till att identifiera den specifika individens roll och 

karaktärsdrag, vilket är belyst i början av avsnitt 3.2.2.  

4.4 Beslutsfattandeprocessen  
I modellen identifiering och beskrivning av användare, är det inte tillräckligt att bara 

identifiera och beskriva aktören för att kunna positionera sig gentemot den aktuella 

målgruppen, utan måste också förstå varför individer tar de beslut de tar (Cravens & 

Piercy, 2009, s. 57-60).  

Information är en bakomliggande faktor i individens val av beslut. Ur ett 

företagsperspektiv är det därmed av stor relevans att kontrollera den information som 

förmedlas så att den motsvarar individernas preferenser. Genom att kontrollera 

informationsflödet kan företag påverka huruvida intressegrupper tillämpar och hanterar 

den information som förmedlas via diverse kanaler. Möjligheten för att sprida 

information gentemot mottagaren har effektiviserats genom digitala 

kommunikationskanaler som är av intresse för företagen i avseende att uppfylla olika 

individers specifika behov av information. Utifrån dessa behov av information är det av 

stor betydelse för företagen att utforma en strategi beträffande hur information bör 

förmedlas till användare (Ariely, 2000, s. 233-242).  

Hur individer fattar beslut i olika situationer kan därav vara av stor betydelse när företag 

ska utforma en strategi för att attrahera individen. Varvid företaget genom att förstå 

varför individer tar de beslut dem tar, kan grunda deras positionsval gentemot individen. 

Författarna understryker ordet varför, i den mening att varför individer tar de beslut dem 

tar kan relateras till en beslutsfattande process. Modellen är utformad i ett antal steg för 
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att få en överblick om hur individer tar sina beslut. Utifrån författarnas syfte att utveckla 

en strategi gentemot de sociala medierna i form av Facebook, Twitter samt LinkedIn 

kan ”den beslutsfattande processen” tillämpas för att få en ökad förståelse om vilka 

informationskällor som används för att identifiera och lösa individens problem. 

Modellen utgår från ett konsumentperspektiv, ändock anser författarna att modellen kan 

tillämpas utifrån den valda kontexten B2G-miljö, med resonemanget att varje 

konsument är en enskild individ, varav den enskildes behov såsom om det hade varit för 

ett företags behov är densamma. Det vill säga, relevant information ligger till grund för 

ett väl grundat val. Den beslutsfattande processen utgår från att det uppstår ett problem 

för individen, som individen i sin tur identifierar, med det sagt, kan förklaras att 

individen har ett behov att fylla. Utifrån problemet kommer individen att söka och 

samla relevant information, som ligger till grund för individens val av alternativ som 

bäst lämpar sig för att lösa situationen. Det är även vid informationssökandet som 

författarna valt att lägga sitt fokus. Detta med resonemang att information kan erhållas 

på många olika sätt, varvid författarna vill undersöka vilka faktorer som gör det mer 

eller mindre relevant för individen att söka information på dess specifika platser. 

Beroende på vilken information som individen söker finns möjligheten att använda sig 

av olika verktyg för att nå den specifika informationen, med utgångspunkt för att lösa 

individens behov. Verktyg för att nå informationen kan relateras till olika 

informationskanaler såsom vänner, reklam samt internet. I och med ökat användande av 

de sociala medierna kommer säkerligen individen att söka information på till exempel 

Facebook, Twitter, LinkedIn med flera. Författarna misstänker att beroende på 

individens förhållningssätt, roll samt vilken information som bör tillgodoses kommer 

informationssökandet att se olika ut beroende på individ.  

Efter informationssökningen kommer individen att utvärdera alternativa lösningar, 

varvid i ett senare skede bestämma sig för den lösning som bäst tillgodoser individens 

behov. Den valda problemlösningen kommer resultera i att individen skapar sig en 

uppfattning om dess inverkan var till nytta för dess ändamål (Solomon et al., 2010, s. 

313-317). 
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Figur 9. Beslutsfattande processen, illustration av författarna, (Solomon et al., 2010 s. 

314) 

4.5 Teoriernas relation 
Den teoretiska förankringen ligger till grund för att skapa empiriskt stöd utifrån 

författarnas valda kontext. Teorierna är utvalda för att ge en överblick över de vitala 

delar som faller sig i enlighet med undersökningen. Fortsättningsvis innebär detta 

således att författarna grundar valet av teorier utifrån de faktorer som författarna avser 

titta närmare på. Noterbart är dock att en enskild teori inte tar hänsyn till alla vitala delar 

som är av intresse att undersöka, därav innefattar den teoretiska referensramen flertalet 

teorier.  

Författarna fördjupar sig inom ”Elaboration likelihood model” (ELM) för att få utökad 

förståelse om vilken information som kan tänkas spridas i respektive informationskanal, 

samt attitydens inverkan gentemot de sociala medierna. ELM tar dock inte hänsyn till 

vilken roll individen har i organisationen eller hur information inhämtas av individen i 

fråga. Därav väljer författarna att utvidga den teoretiska referensramen för att fylla 

gapet inom forskningsområdet ytterligare med hjälp av ”Identifiering och beskrivning 

av användare” som appliceras med utgångspunkt att få ökad förståelse för hur man kan 

identifiera intressentgrupperna utifrån den affärsmiljö som råder. Samt är det enligt 

författarna viktigt att studera hur de skilda intressentgrupperna opponerar sig och 

intresserar sig för information som företaget förmedlar. Den sista teorin kopplat till den 

valda kontexten är den ”beslutsfattandeprocessen” som redogör för de steg som en 

individ genomgår vid behov som behöver tillgodoses, denna process ingår i författarnas 

teoretiska samband med fokus på informationssökande.  

Sammanfattningsvis faller det sig naturligt för läsaren att förstå att de valda teorierna är 

tagna utifrån undersökningens valda kontext samtidigt som de faller i enlighet med 
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varandra då informationen bör spridas i de kanaler som innehåller de kvalitéer som 

intressentgrupperna efterfrågar. 
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5.0 Praktiskt tillvägagångssätt 
I kapitlet redogör författarna för den praktiska metoden. Kapitlet inkluderar 
studiens genomförande, författarnas val av undersökningsmetod, enkätens 
utformning, enkätfrågor, urval och access, författarnas bearbetning och insamling av 
data, samt bortfallsanalys som härrör till den empiriska studien. 

5.1 Studiens genomförande 
Författarna kommer utifrån den teoretiska referensramen belysa problemet gällande 

huruvida sociala medier en användbar informationskanal i en B2G –miljö, med 

huvudsakligt fokus på BAE Systems. 

Utifrån utvalda teorier har författarna sedermera valt att konstruera frågor genom en 

webbenkät riktad gentemot BAE Systems intressenter med frågor som härrör 

undersökningens problemfråga och syfte.  I och med att författarna riktar sig mot 

intressenter inom BAE Systems affärsmiljö går denna undersökning att karakterisera 

som en fallstudie. En fallstudie beskrivs som forskning vilket berör ett specifikt fall och 

dess natur (Bryman & Bell, 2005, s.70-72). Detta styrks även av Yin (2007) som 

beskriver hur en fallstudie genomförs för att skildra en specifik företeelse inom en viss 

kontext samt hur tidigare forskning ligger till grund för den aktuella undersökningen 

(Yin, 2007, s. 30-31). Det går därmed att karakterisera denna undersökning som en 

fallstudie i och med att sociala medier utforskas inom en B2G-miljö som är ett relativt 

outforskat område. 

En undersökning bör även avgränsas gentemot vilken population som skall undersökas. 

En population kännetecknas av olika egenskaper eller element som forskaren har för 

avsikt att undersöka. Den aktuella populationen i denna undersökning är därmed 

intressenterna inom BAE Systems affärsmiljö då de genom dess skiljda roller, attityder 

samt användningsområden gentemot de sociala medierna besitter egenskaper som 

författarna har för avsikt att studera. För i ett senare skede redogöra för hur ett urval 

inom ramen för den aktuella populationen bör genomföras (Dahmström, 2011, 67-72). I 

denna undersökning innebär detta att författarna utifrån intressenterna som population 

främst belyser dessa inom ramen av dess egenskaper i form av anställda, slutgiltig 

användare och kunder.  

Då författarna har för avsikt att skapa en ingående bild över sociala medier från 

intressentperspektiv. För att ta hänsyn till de skiljaktigheter som finns sinsemellan 

intressenterna och därigenom kunna sammanställa ett svar som reflekterar hela den 

aktuella populationen, görs detta genom ett stratifierat urval då populationen är valda 

utifrån dess roll gentemot företaget (Holme & Solvang, 1991, s. 188-190).  

Den utformade webbenkäten kommer att besvaras av intressenter inom BAE Systems 

affärsmiljö. Utifrån de kontaktytor BAE Systems har gällande intressenter, har 

respondenterna valts på basis av att de som motsvarar den population som 

undersökningen har för syfte att undersöka. Detta innebär att författarna erhållit tillgång 

till mail-adresser till tänkbara kontaktpersoner i BAE Systems, för att därigenom nå ut 

till de respondenter som är verksamma inom den population som studien har för avsikt 

att undersöka. Respondenterna har sedermera kontaktats via e-post för att erbjudas 

möjligheten att besvara webbenkäten. I det e-postmeddelande som skickats till 

respondenterna ges en kortare förklaring till syftet med enkäten samt en webblänk som 

hänvisar respondenterna vidare till enkäten.  
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Denna webblänk leder respondenten till enkäten som är utformad genom BAE Systems 

webbenkätprogram Smart-Survey (Smart-survey, 2012) som ligger till grund för den 

aktuella undersökningsmetoden.      

5.2 Kvantitativ undersökning 
Författarna ämnar tillämpa en kvantitativ undersökningsmetod i deras forskning. Detta 

då författarna i undersökningen är intresserade av att generalisera resultatet till andra 

förhållanden än de som varit till grund i undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 100-

102). Författarna tillämpar även den kvantitativa undersökningsmetoden då 

objektiviteten samt bearbetning och tolkning av data utifrån författarnas valda kontext 

kommer vara lättare att analysera jämfört med en kvalitativ metod (Holme & Solvang, 

1991, s.161-162). Därav finner författarna att en kvantitativ undersökningsmetod skulle 

vara främst lämpad utifrån studiens ändamål. Vid författarnas val av 

undersökningsmetod är två begrepp viktiga att poängtera extra noga, reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet innebär att det finns kongruens mellan studiens mätningar, med 

andra ord innebär det att man får samma resultat vid repeterade mätningar samtidigt 

som begreppet validitet innebär att undersökningen mäter vad den avser mäta (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 123-125).  

Den kvantitativa undersökningen har sin grund utifrån den valda teoretiska 

referensramen, i korthet ser författarnas upplägg ut som följande, förutsatt att författarna 

inte har statuerat några konkreta hypoteser (Bryman & Bell, 2005, s. 86). 

 

Figur 10. Undersökningens upplägg, illustrerad av författarna (Bryman & Bell, 2005, s. 

86) 
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Utifrån författarnas valda teoretiska referensram samt de valda respondenterna ämnar 

författarna att utforma och konstruera frågor som ämnar ligga som underlag till dess 

hypoteser. Sedermera kommer utskick av frågor i form av webbenkät att tillämpas, 

varvid insamling av informationen sker genom program såsom SPSS samt genom 

webbenkätprogrammet Smart-survey (Smart-survey, 2012). Informationen kommer 

sedan att tolkas, varvid resultat samt diskussion kommer härledas utifrån 

respondenternas svar och genom författarnas teoretiska referensram.  

5.3 Utformning av enkät 
Enkät definieras såsom ”rundfråga”, ett antal frågor som besvaras av respondenten som 

senare skickas tillbaka till frågeställaren (Dahmström, 2011, s. 84).  

Vid utformning av enkäten har författarna försökt vara så strukturerade och tydliga som 

möjligt, något som enligt Ejlertsson G. (1996, s. 81) får respondenterna att besvara 

frågorna så noggrant som möjligt. Författarna har innan utskicket låtit utvalda 

respondenter i form av studenter och medarbetare på BAE Systems testa enkäten, detta 

för att få synpunkter på eventuella förbättringar och syftningsfel. Detta tillvägagångssätt 

påvisas av Bryman & Bell (2005, s. 191) som beskriver att en pilotstudie kan tillämpas 

för att se till att enkäten mäter det den avser mäta. Studiens valda teoretiska referensram 

har stått som grund för utformningen av enkäten. Författarna kommer att använda sig av 

webbenkäter, det vill säga skicka frågorna via e-post. Detta då populationen finns 

utsprid och är åtkomlig i flera olika länder såsom Sverige, Finland, Danmark, Norge 

samt Storbritannien. Författarnas val av att använda sig av en webbenkät, utmynnar i 

både fördelar och nackdelar, något som bör påpekas i studien för att öka dess relevans 

och kvalitet i helhet. Dahmström (2011 s. 94) beskriver att webbenkätens fördelar 

innefattar dess smidighet i form av snabbhet, kontroll av svar samt att informationen 

registrerar sig direkt då respondenten är klar med enkäten. Webbenkätens nackdelar 

beskrivs mest utifrån de tekniska problemen i form av tillgång till e-postadresser, 

bortfall samt den tidskrävande planeringen. 

Utifrån ovanstående har enkäten tagit form och består av 35 frågor, framförda på 

engelska, då populationen är uppdelad över hela Europa. Frågorna avser mäta 

respondenternas roller, attityder samt användningsområden gentemot de sociala 

medierna. Enkäten besvaras av respondenterna genom att de ”klickar” på en länk och 

sedermera kan påbörja svarandet av enkäten. Den beräknade svarstiden för att 

genomföra enkäten uppgår till 8-10 minuter.  Då författarna avser mäta attityder är 

frågorna merendels strukturerade genom likertskalor, vilket i denna studie innebär ett 

mätintervall från 1-7 med utgångspunkt att respondenten var tvungen att ställa sig till 

svars vid frågorna och möjligheten att vara neutral uteblev (Bryman & Bell, 2005, s. 

182). Vid utformningen av enkäten har författarna försökt undvika att sammanfoga flera 

frågor i samma fråga, som är långa samt frågor som innehåller ”inte” i dess 

frågeställning, detta i enlighet med vad Bryman & Bell (2005, s. 184-187) avser vara 

riktlinjer som ska följas för att få ökad relevans i utformning av enkäter. 

5.4 Enkätfrågor 
Enkätfrågorna baseras utifrån den teoretiska referensramen, varvid författarna har 

konstruerat frågorna för att beröra de mätningar som anses vara relevanta utifrån 

undersökningens praktiska samt teoretiska syfte. Enkäten är konstruerad med 35 frågor 

utifrån tre olika sektioner, nedan följer beskrivningar av de olika enkätfrågornas 

sektioner samt vad de avser mäta.  
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Den inledande sektionen som benämns ”Classification questions” ämnar ge författarna 

en övergripande bild om vilka som svarar på enkäten samt med utgångspunkt av dessa 

frågor även möjliggöra för skillnader sinsemellan respondenterna. Författarna har därav 

valt att ställa frågor avseende kön, ålder, utbildningsnivå, i vilken land de arbetar i samt 

även vilken yrkesroll som passar respondenten bäst in i relation till BAE Systems. 

Dessa frågor ligger även till grund för att undersöka intressenternas faktorer som står till 

grund för teorin ”Identifiering och beskrivning av yrkesroller” för att skildra eventuella 

motsättningar i attityderna gentemot sociala medier.  

Sektionen ”Awareness and attitudes towards social media” avser mäta respondenternas 

medvetenhet och attityder gentemot sociala medier i allmänhet. Dessa frågor är 

konstruerade för att få respondenterna att ta ställning till vilken grad de är medvetna om 

de sociala medierna samt på vilket sätt de används och hur ofta de används. Samtidigt är 

författarna intresserad över att mäta attityden gentemot de sociala medierna för att få en 

överblick om hur respondenterna ser på Facebook, Twitter och LinkedIn. Dessa frågor 

ställs både utifrån ett privat användande och från ett yrkesmässigt användande. Utifrån 

dessa frågor rörande medvetenhet och attityder, har författarna för avsikt att undersöka 

huruvida sociala medier skulle kunna vara en användbar informationskanal, vilket ligger 

i enlighet med studiens syfte. Dessa frågor har för avseende att mäta respondenternas 

attityder och medvetenhet i enlighet den beslutsfattande processen och ELM. 

Sektionen ”Social media and BAE Systems” avser mäta hur respondenterna ser på 

sociala medier i anknytning till BAE Systems. Därigenom innefattar sektionen frågor 

rörande huruvida respondenterna söker information i dagsläget om BAE System och hur 

de kan tänka sig söka information genom Facebook, Twitter och LinkedIn. Vidare avser 

sektionen därmed att undersöka vilka sociala medier och på vilket sätt de bör tillämpas. 

Avslutningsvis ges respondenterna möjligheten att ge en övergripande rekommendation 

om vilken social media plattform som skulle passa bäst in i deras relation gentemot 

BAE Systems. Vidare finns utrymme för respondenterna att kommentera enkäten i ett 

textfält, detta för att ge författarna återkoppling till enkätens syfte och utformning. 

Frågorna inom denna sektion ligger till grund för undersökningens syfte att utveckla en 

strategisk plan för hur den sociala media plattformen kan tänkas tillämpas i denna 

affärsmiljö. Även dessa frågor influerar ELM’s tillämplighet avseende sociala medier 

samt den beslutsfattande processen i huruvida respondenterna väljer att använda sig av 

information. 

5.5 Urval och Access  
Utifrån den valda populationen av intressenter kommer undersökningen att ta hänsyn till 

de intressenter som innefattas i BAE Systems affärsmiljö (se avsnitt 3.2.2 

Intressegrupper i BAE Systems affärsmiljö).   

En tydlig defintion av intressegrupper framställs av Correa Gomes et al. (2010) som en 

grupp som är av intresse för företaget i och med att dess påverkan influerar företagets 

verksamhet. Dessa intressegrupper går som tidigare nämnt att kategorisera såsom 

primära och sekundära intressegrupper. Där de primära intressegrupperna är direkt 

relaterade till företaget och har ett större inflytande än den sekundära. (Correa Gomes et 

al. 2010, s. 705-710)  

Urvalet av intressenter i undersökningen har fokuserats gentemot de primära 

intressenter, då dessa har ett huvudsakligt inflytande i BAE Systems verksamhet. I och 

med det omfattande intressentperspektiv som omger BAE Systems medför detta en 
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olikartad population att undersöka utifrån den empiriska studien. Detta innebär att 

författarna endast har möjligheten att undersöka en del av populationen, därav sker ett 

urval. Urvalet ligger till grund för författarnas undersökning där avsikten är att 

respondenternas svar är generaliserbara med den totala populationen. Detta 

tillvägagångssätt poängteras av Olsson & Sörensen (2011) i dess beskrivning av 

planeringsfasen som råder vid en kvantitativ undersökning. (Olsson & Sörensen, 2011, 

s.109-115) 

I urvalet använder författarna ett stratifierat urval, vilket innebär att respondenterna i 

den valda populationen kategoriseras efter dess olika yrkesroller (Holme & Solvang, 

1991, s. 188-190).  

Dessa intressenter innefattar som tidigare nämnt bland annat anställda, kunder och 

slutgiltiga användare. Författarna har förutom dessa intressenter givit respondenterna 

möjligheten att i enkäten, kunna välja ”Övrig roll” (Others) som ett alternativ, för att 

specificera sin intressentroll gentemot BAE Systems, detta om de betraktar att de 

angivna alternativen inte stämmer överens med dess yrkesroll gentemot BAE Systems. 

De valda intressenterna kategoriseras av författarna i samråd med BAE Systems såsom 

externa respektive interna intressenter, varvid de interna intressenterna innefattar 

medarbetare med direkt anställning inom BAE Systems. Samtidigt som fokus på de 

externa intressenterna kategorieras såsom kund och slutgiltig användare av produkten.  

Fördelningen mellan interna och externa intressenter i urvalet var relativt jämt fördelat 

utifrån de 97 stycken tillfrågade, det vill säga 50 stycken interna intressenter och 47 

stycken externa intressenter.   

Då undersökningen innefattar en population som är fördelad inom flera olika länder 

väljer författarna att tillämpa en webbenkät, konstruerad genom programmet Smart-

Survey, för att göra enkäten lättåtkomlig för respondenterna. Webbenkäten är tillgänglig 

dygnet runt för respondenterna samtidigt som Smart-Survey erbjuder respondenterna 

möjligheten att spara en påbörjad webbenkät för att slutföra den vid ett senare tillfälle 

(Smart-survey, 2012).  

Som underlag för att nå den valda populationen tillhandahåller BAE Systems 

undersökningen med kontaktuppgifter i form av e-postadresser till potentiella 

respondenter. Detta innebär att endast de som kontaktade respondenterna inom ramen 

för den valda populationen för undersökningen erbjöds möjligheten att delta i att 

besvara enkäten.  Detta utmynnar i att författarna har goda möjligheter att nå ut till 

respondenterna i den valda populationen och därmed få tillgång till den information 

som eftersökts i studiens syfte (Johansson-Lindfors, 1993, s.135).  

Vilket även underlättar undersökningen i den mån att, informationen registrerar sig 

direkt då respondenterna är klara med enkäten (Dahmström, 2011, s.94).  

5.6 Bortfall 
Bortfall uppstår då de tillfrågade respondenterna i en enkätundersökning väljer, av 

någon anledning att inte svara på frågorna, vilket i sin tur leder till enkäter som inte är 

användbara som underlag för undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Då 

författarna ämnar konstruera en enkät som skickas ut till respondenter inom BAE 

Systems affärsmiljö fann det sig trovärdigt att bortfall skulle kunna uppkomma. Dels 

tror författarna att bortfallet beror på enkätens omfattning som inkluderande 35 frågor, 

samt att författarna valde skicka ut enkäterna till de valda respondenterna som endast 
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kunde svara på frågorna via deras jobb-mail, vilket i sin tur kan ha resulterat i att de 

utvalda respondenterna hade ont om tid för att besvara enkäten då det inte ingick i deras 

arbetsuppgifter. Författarna tror även att den pressade tidsramen, det vill säga hur länge 

enkäten var tillgänglig för respondenterna innan databearbetning blev ett faktum var en 

faktor som bidrog till bortfallet. Författarna tror dock inte att bortfallet som uppgick till 

56,7% ska ha inneburit några större förvrängningar av resultatet. 

Sammanfattningsvis ledde detta till att totalt 42 respondenter svarande på 

undersökningen av totalt 97 tillfrågade. Trots bortfallet på 56,7% kan resultaten anses 

medföra generaliserbarhet. Detta ser författarna dock inte som något hinder för 

undersökningen som helhet, med hänsyn till andra undersökningar som innefattar en 

bortfalls andel på cirka 80%, har ändock kunnat tillföra givande resultat till vetenskapen 

(Graham, et al., 2005, s. 10).  

5.7 Intervju med Håkan Karlsson, BAE Systems. 
I avseende att skapa förståelse och ytterligare insyn om BAE Systems verksamhet och 

den B2G-miljö företaget är verksamma inom har Håkan Karlsson, Marknad & 

Kommunikationschef på BAE Systems, intervjuats för att förtydliga BAE Systems 

affärsmiljö. Detta innefattar beskrivningar av externa såväl som interna intressenter i 

BAE Systems affärsmiljö. Noterbart är att denna intervju inte påverkar den empiriska 
undersökningen ur ett resultatmässigt perspektiv.  

5.8 Statistisk bearbetning  
Insamling av data erhålls genom Smart-survey, vilket är ett webbenkät program där 

respondenterna ges möjligheten att via länk besvara enkäten i sin helhet (Smart-survey, 

2012). Dessa svar registreras sedermera, vilket möjliggör för statistiska analyser.  

Denna databearbetning sker genom SPSS, ett statiskt analysprogram innefattande 

funktioner som möjliggör för att genomföra statistiska tester.   

Undersökningen tillämpar i huvudsak statiska analyser i form av varians analyser för att 

urskilja signifikanta skillnader och korrelations analys för att testa statistiska samband 

sinsemellan olika klassifikationer. Dessa variansanalyser genomförs via univariata 

variansanalyser samt post-hoc tester, där univariata variansanalyserna ligger till grund 

för att studera eventuella signifikanta skillnader. Vidare applicerar författarna post-hoc 

tester för att urskilja signifikanta skillnader mellan olika klassifikationer. Detta då 

författarna ämnar undersöka medelvärdena i mer än två grupper, vilket bland annat 

innefattar yrkeskategorier, åldersgrupper samt specifika sociala medier (Facebook, 

Twitter och LinkedIn).  Sedermera bearbetas data genom korrelationsanalyser för att 

påvisa eventuella samband mellan två variabler, detta för att studera huruvida 

respondenternas åsikter är konsekventa mellan variablerna. Därigenom kan författarna 

styrka sambandet och det övergripande resonemanget om sociala medier i en B2G-

miljö.  

Undersökningen utgår i dessa statistiska analyser från en konfidensintervall på 95%, 

vilket innebär att det sanna värdet med 95%  säkerhet infinner sig inom 

konfidensintervallet (Körner, 1993 s. 233-237).   
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6.0 Empiri 
I kapitlet redogör författarna för den empiriska studien. Resultaten från 
enkätundersökningen kommer beskrivas för att ge en förklaring till de faktorer 
författarna har behandlat i den teoretiska referensramen.  Inledningsvis kommer 
författarna förklara de demografiska aspekterna som ligger till grund för att 
identifiera och beskriva användaren av den sociala media plattformen. Vidare 
kommer författarna att redogöra för de frågor som ligger till grund för att beskriva 
användarens attityder samt hur de använder den sociala media plattformen vid 
informationssökning. 

6.1 Demografiska aspekter 
För att identifiera användarna av den sociala media plattformen är det av stor vikt att 

redogöra för de demografiska aspekterna för att få en djupare förståelse om vilka 

faktorer som ligger till grund för användandet av sociala medier som informationskanal. 

Totalt var det 97 respondenter som tillfrågades att svara på enkäten, varvid 42 stycken 

respondenter svarade, detta medför en svarsfrekvens på 43,3%. Enkäten innehöll 5 

frågor rörande de demografiska aspekterna. Angående könsfördelningen såg författarna 

att en tydlig majoritet att de svarande var män, av 42 stycken respondenter var 40 

stycken män och 2 stycken kvinnor. Denna fördelning mellan män och kvinnor kan ha 

inverkan på respondenternas attityder gentemot sociala medier i allmänhet, vilket 

sedermera kan påverka undersökningens resultat.  

Avseende åldersfördelningen var de flesta av respondenterna mellan 40-50 år, det vill 

säga 40,5% av de tillfrågade. Vidare kan åldersfördelningen beskrivas på följande sätt; 

28,6% av de tillfrågade var mellan 29-39 år, 28,6% var mellan 51-61 år och 

avslutningsvis var 2,4% 62 år eller äldre.   

Respondenterna var till störst del anställda hos BAE Systems (Employee of BAE 

Systems), hela 59,5% av de tillfrågade. Varvid 19% av respondenterna var kunder 

(Contracting authorities) i förhållande gentemot BAE Systems, varvid 11,9% var 

slutgiltig användare av produkten (User of product). Utifrån de tillfrågade valde 9,5% 

att svara att de hade en annan roll gentemot företaget (Others). Av de tillfrågade som 

valde att svara ”Others”, fanns möjligheten att ange vilken annan roll de hade gentemot 

företaget, varvid majoriteten svarade att de var partner eller potentiell partner till 

företaget.  
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Figur 11. Vilken roll passar bäst in på dig i din relation med BAE Systems? Bilden 

illustreras i engelsk text, detta för att göra det överskådligare för läsaren att se 

skildringen mellan yrkesrollerna i beaktande av enkätfrågan. 

Beträffande utbildningsnivån bland de tillfrågade hade 33,3% en 4 års 

högskoleutbildning (4+ year college degree), samma procenttal noterades även för de 

som hade en akademisk examen på avancerad nivå (Masters degree). 14,3% hade en 2 

års högskoleutbildning (2 year college degree), samtidigt som 9,5% av de tillfrågade 

hade en gymnasial utbildning. Det fanns även möjligheten att ange annan utbildning, 

där 9,5% angav detta alternativ. Vidare fanns även möjligheten att fylla i en 

specifikation avseende vilken utbildning man hade, varvid alla svarade att de hade en 

utbildning som rörde försvaret (Military Academy). 

 

Avslutningsvis gällande de demografiska aspekterna valde författarna att strukturera en 

fråga rörande respondenternas nationalitet för att ytterligare kunna identifiera och 

beskriva den potentiella användaren av sociala medier. Majoriteten av de svarande kom 

från Sverige (78,6%), näst största nationalitet i förhållande till undersökningen var 

Finland (9,5%). 4,8% av de tillfrågade kom från Danmark, varvid Estland, Norge och 

Storbritannien hade ett procentsats på 2,4% vardera.  

6.2 Attityder och medvetenhet 
Författarna valde även att utifrån studiens teoretiska referensram konstruera frågor 

rörande respondenternas attityder gällande sociala medier. Inledningsvis valde 

författarna att generellt studera medvetenheten gällande de begränsningar inom sociala 

medier som härrör till studien, med andra ord medvetenheten gällande Facebook, 

Twitter samt LinkedIn. På frågan huruvida respondenterna använder Facebook, Twitter 

och LinkedIn i vardagslivet svarade 33 stycken (78,6%) av de tillfrågade att de 

tillämpar någon av dessa sociala medierna. Varvid 9 stycken (21,4%) inte använder sig 

av sociala medier, i form av Facebook, Twitter eller LinkedIn. 

 

 



 40 

Utifrån detta mäter sedermera undersökningen i hur stor utsträckning respondenterna 

använder sociala medier i form av Facebook, Twitter respektive LinkedIn och om 

användandet skiljer sig åt beroende på ålderskategori. Genom en univariat variansanalys 

åskådliggörs en signifikant huvudeffekt av ålderskategorierna dvs. beroende på vilken 

åldersgrupp respondenten tillhör påverkar vilken utsträckning de använder sig av 

sociala medier, oberoende av vilken social media plattform de tillämpar (F =3,993, sign. 

0,010).  

Ett post-hoc test visade att det finns signifikanta skillnader sinsemellan 

ålderskategorierna 29-39 och 51-61 i deras användande av sociala medier avseende 

vilken utsträckning dessa används (sign. 0,042). Vidare finns även signifikanta 

skillnader mellan hur ålderskategori 62+ använder sig av de sociala medierna gentemot 

övriga ålderskategorierna 29-39 (sign. 0,004), 40-50 (sign. 0,007) samt 51-61 (sign. 

0,038). Noterbart är att detta post-hoc test inte tar hänsyn till vilken social media 

plattform de tillämpar. Det illustreras att åldersgrupperna 29-39 (m=3,306) samt 40-50 

(m=3,118) uppvisar högre medelvärden än de något äldre ålderskategorierna, 51-61 

(m=2,389) respektive 62+ (m=1,848).  Det går även att belysa hur användandet 

sinsemellan de sociala medierna skiljer sig åt beroende på vilken social media plattform 

som tillämpas. Samma univariata variansanalys uppvisar också att det finns signifikant 

huvudeffekt beträffande vilken utsträckning respondenterna använder sig av antingen 

Facebook, Twitter eller LinkedIn, oberoende av vilken ålderskategori respondenterna 

tillhör (F =3,601 sign.0,030). Post-hoc testet visar på att det finns signifikanta skillnader 

i hur respondenterna använder Facebook i jämförelse med hur de använder Twitter och 

LinkedIn (sign. 0,012 respektive sign. 0,049). Däremot redogör post-hoc testet för att 

det inte finns några signifikanta skillnader i vilken utsträckning respondenterna 

använder sig av Twitter och LinkedIn (sign. 0,576). Detta avspeglas även genom 

beräknande av medelvärde för respektive sociala media plattform, där Facebook 

(m=3,326) används i en större utsträckning i jämförelse med Twitter (m=1,434) och 

LinkedIn (m=1,849), oberoende av vilken ålderskategori respondenten tillhör. Den 

univariata variansanalysen visar dock inte på någon interaktionseffekt mellan ålder och 

specifika sociala medier (F =0,907, sign. 0,492).     

Beträffande respondenternas attityder gentemot Facebook, Twitter och LinkedIn 

utfördes en univariat variansanalys som visade på signifikant huvudeffekt mellan 

ålderskategorierna ur ett trygghetsperspektiv avseende säkerheten att förmedla 

information genom de sociala medierna, oberoende vilken social medieplattform som 

tillämpas (F =3,393, sign. 0,020).  Dessa skillnader förtydligas genom ett post-hoc test 

som redogör ingående för mellan vilka ålderskategorier det finns signifikanta 

skillnaderna ur ett trygghetsperspektiv avseende att förmedla information på ett säkert 

sätt genom sociala medier, oberoende av vilken social media plattform som tillämpas. 

Utifrån detta visar undersökningen att dessa signifikanta skillnader ligger mellan 

ålderskategorierna 29-39 och 51-61 (sign. 0,013) samt mellan ålderskategorierna 40-50 

och 51- 61 (sign.= 0,018). Vidare åskådliggörs att ålderskategorierna 29-39 (m = 4,111) 

samt 40-50 (m =4,020) är tryggare i användandet av sociala medier jämfört med de 

respondenter som tillhör en äldre åldersgrupp 51-61 (m =3,333) respektive 62+ (m 

=2,667).  

Den univariata variansanalysen påvisade även att attityden ur ett trygghetsperspektiv 

inte skiljer sig åt beroende på vilken social medieplattform som tillämpas, oberoende av 

vilken ålderskategori respondenten tillhör (F =1,023, sign. 0,363). Detta understryks 

även i undersökningen genom ett post-hoc test, som påvisar att respondenterna inte 
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påverkas ur ett trygghetsperspektiv beroende på vilken av de specifika sociala medierna 

som de  tillämpar. Det illustreras även att ingen signifikant interaktionseffekt påvisades 

avseende ålder och sociala medier, vilket skildrar huruvida attityden ur ett 

trygghetsperspektiv påverkas av både ålder och den specifika sociala media plattformen 

som brukas (F =1,691, sign. 0,130). 

Utifrån detta trygghetsperspektiv jämför undersökningen huruvida respondenternas 

attityder skildras i förhållande till hur de sociala medierna bör användas i en B2G -

miljö. Genom att studera linjära samband i form av observerade korrelationer mellan 

tryggheten att förmedla information i förhållande till vilken social media plattform 

respondenterna föredrar att använda för att kommunicera med BAE Systems. 

Undersökningen jämför därigenom respektive social media mot ”sig själv” (Facebook 

mot Facebook, Twitter mot Twitter etc.) för att skildra eventuella samband i 

respondenternas attityder i dessa avseenden.  

Resultatet visar på att det inte finns några signifikanta samband i avseendet trygghet och 

i vilken utsträckning respondenterna föredrar att använda det specifika sociala mediet 

för att kommunicera med BAE Systems. Det är däremot möjligt att skildra en svag 

positiv korrelation emellan respektive social media, Facebook (r =0,285, sign. 0,067) 

Twitter (r =0,261, sign. 0,095) och LinkedIn (r =0,209, sign. 0,184). 

6.3 Attityder och informationssökning    
För att mer ingående redogöra på vilket sätt respondenterna använder sociala medier 

innefattar undersökningen mätningar avseende i vilken utsträckning Facebook, Twitter 

och LinkedIn används i syfte att hitta information, dela med sig av information samt för 

att komma i kontakt med andra användare.  

Inledningsvis påvisar undersökningen genom en envägs-variansanalys i form av ett 

ANOVA-test att det finns signifikanta skillnader beroende på vilken social media 

plattform som tillämpas utifrån respondenternas avsikt att hitta information, (F =9,846, 

sign. 0,000).  Ett post-hoc test visar att det finns signifikanta skillnader mellan 

Facebook och Twitter (sign. 0,000) samt mellan Twitter och LinkedIn (sign. 0,004). Det 

går däremot inte att urskilja någon signifikant skillnad mellan LinkedIn och Twitter 

(sign. 1,000) avseende vilken omfattning respondenterna använder dessa specifika 

sociala medier för att hitta information.  Beräkning av medelvärden visar även på att 

Facebook (m =4,33) används i en större utsträckning än Twitter (m =3,05) och LinkedIn 

(m =4,05) när det gäller att hitta information.   

Dessa resultat har i undersökningen även kopplats samman med huruvida 

respondenterna skulle vilja ta del av information om BAE Systems verksamhet genom 

specifika sociala medier, där undersökningen jämför respektive social media mot ”sig 

själv” (Facebook mot Facebook, Twitter mot Twitter etc). Detta för att studera 

eventuella samband i respondenternas attityder i användandet vid informationssökning 

av en specifik social media. Resultatet illustrerar att det finns signifikanta samband i 

användandet av Facebook och Twitter i hur respondenterna svarat i vilken utsträckning 

de använder de sociala medierna för att hitta information i förhållande till vilken 

specifik social media respondenterna skulle vilja använda för att nå information som 

berör BAE Systems verksamhet. Detta signifikanta samband styrks även av den starkt 

positiva korrelationen emellan respektive social media, Facebook (r =0,621, sign. 

0,000) och Twitter (r =0,741, sign.0,000). Noterbart är dock att det inte finns något 

signifikant samband i användandet av LinkedIn, vilket även stryks av den relativt svagt 

positiva korrelationen, LinkedIn (r =0,196, sign. 0,213). 
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I hänseende att dela med sig av information visar en envägs-variansanalys i form av ett 

ANOVA-test på signifikanta skillnader gällande hur respondenterna använder 

Facebook, Twitter och LinkedIn för att dela information med andra användare (F 

=4,464 sign. 0,013). Vidare anger ett post-hoc test att det finns signifikanta skillnader i 

vilken utsträckning Facebook används i förhållande till Twitter (sign. 0,032) respektive 

LinkedIn (sign. 0,032). Däremot påvisas det att respondenternas attityder beträffande att 

dela med sig av information genom användandet av Twitter respektive LinkedIn inte 

visar på en signifikant skillnad (sign. 1,000). Detta kan även åskådliggöras vid 

beräkning av medelvärdena, där Facebook (m =4,57) används i störst utsträckning i 

förhållande till Twitter (m =3,71) och LinkedIn (m =3,71).  

Undersökningen studerar därefter, med utgångspunkt från respondenternas attityder att 

dela med sig av information huruvida detta avspeglar sig i förhållande till 

respondenternas syn på de sociala medierna i syfte att nå ut till kunder i form av support 

och återkoppling. Detta påvisas genom att studera de observerade korrelationerna 

utifrån dessa hänseenden sinsemellan respektive social media, Facebook (r = 0,523, 

sign. 0,000), Twitter (r =0559, sign. 0,000) och LinkedIn (r =0,486, sign. 0,001). Den 

positiva korrelation som åskådliggörs kan betraktas som hög och styrker därmed 

ytterligare att det existerar ett signifikant samband. 

Fortsättningsvis mäter undersökningen attityder genom respondenternas välvilja att 

komma i kontakt med andra användare gentemot Facebook, Twitter och LinkedIn. En 

envägs-variansanalys antyder att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de 

specifika sociala medierna i anknytning till respondenternas välvilja att ta kontakt med 

andra användare. Detta konstaterande görs även i ett post-hoc test, där det framgår att 

det inte finns någon signifikant skillnad mellan de specifika sociala medierna. Det går 

emellertid urskilja att Facebook (m =4,02) används i större utsträckning än Twitter (m= 

3,21) och LinkedIn (m =3,83).   

För att närmare studera respondenternas attityder gentemot de specifika sociala 

medierna innefattar undersökningen att studera huruvida respondenternas välvilja att 

dela med sig av aktiviteter till familj och vänner skiljer sig åt beroende på vilken 

yrkeskategori respondenterna tillhör. För att därigenom skapa ökad förståelse om 

yrkesrollerna kan ha inverkan på hur dessa sociala medier tillämpas utifrån ett 

privatperspektiv. En univariat variansanalys illustrerar att det inte finns någon 

signifikant huvudeffekt mellan hur olika yrkesgrupper delar med sig av sina aktiviteter 

till familj och vänner, oberoende om de använder sig av Facebook, Twitter eller 

LinkedIn, (F =0,180, sign. 0,910). Även post-hoc testet förstärker det faktum att det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan de olika yrkeskategoriernas välvilja att dela med 

sig av aktiviteter till familj och vänner, oberoende användandet av Facebook, Twitter 

och LinkedIn. 

Det finns en signifikant huvudeffekt mellan de olika sociala medierna rörande 

respondenternas välvilja att dela med sig av aktiviteter till familj och vänner, oberoende 

av vilken yrkesroll respondenten tillhör (F =15,773, sign. 0,000). Detta bekräftas genom 

post-hoc testet som redogör för hur de olika sociala medierna frånskiljer sig, vilket 

möjliggör för att studera den signifikanta skillnaden som finns mellan Facebook 

gentemot Twitter (sign. 0,000) samt den signifikanta skillnaden mellan Facebook och 

LinkedIn (sign. 0,000). Noterbart är dock att attityden gentemot Twitter och LinkedIn 

inte visar på någon signifikant skillnad beträffande välviljan att dela med sig av 

aktiviteter till närstående (sign. 0,272).    
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Samtidigt finns det ingen interaktionseffekt mellan yrkeskategori och social media (F 

=1,524 sign. 0,177). Detta styrker även resonemanget att vissa sociala medier används i 

större utsträckning än de andra sociala medierna, detta genom att studera medelvärdena, 

där det förtydligas att Facebook är det sociala mediet som tillämpas i störst utsträckning 

i alla yrkeskategorier.   

Med avseende hur respondenterna använder de specifika sociala medierna för att dela 

med sig av sina tankar och åsikter till allmänheten uppdelat i vilken yrkesroll de tillhör, 

illustrerar en univariat variansanalys att det inte finns några signifikanta huvudeffekter i 

hur respondenterna delar med sig av åsikter och tankar, oberoende av vilken yrkesroll 

de tillhör (F =0,445, sign. 0.721). Detta stryks även genom ett post-hoc test som 

bekräftar ovanstående resonemang. Däremot då undersökningen istället tar hänsyn till 

hur respondenterna använder de specifika sociala medierna för att dela med sig av 

tankar och åsikter, påvisas signifikanta huvudeffekter i hur Facebook, Twitter och 

LinkedIn tillämpas, oberoende på vilken yrkeskategori respondenterna tillhör (F 

=11,042, sign. 0,000). Detta åskådliggörs även genom ett post-hoc test som visar på att 

skillnaderna finns mellan Facebook och LinkedIn (sign. 0,000), varvid det inte fanns 

några signifikanta skillnader i användandet mellan Twitter och Facebook (sign. 0,007) 

och nära signifikans mellan LinkedIn och Twitter (sign. 0,057).  

Genom att studera huvudeffekten av yrkeskategori i relation med huvudeffekten av 

specifik social media i syfte att undersöka respondenternas välvilja att dela med sig av 

deras tankar och åsikter, går det genom en univariat variansanalys att beakta att det inte 

finns några signifikanta huvudeffekter mellan yrkeskategori och specifik social media. 

Därigenom är det möjligt att åskådliggöra att det inte finns någon interaktionseffekt 

mellan Facebook, Twitter och Linkedin och den yrkeskategori respondenten tillhör (F 

=1,488, sign. 0,188). Vilket styrker det faktum att Facebook används i störst 

utsträckning då respondenten väljer att dela med sig av deras tankar och åsikter till 

allmänheten, varvid Twitter och LinkedIn är relativt nära varandra. 

De påvisade resultaten ger en överskådlig förklaring till hur respondenterna använder 

sig av specifika sociala medier för att dela med sig av tankar och åsikter. Kopplas dessa 

resultat i korrelation med huruvida respondenterna skulle vilja höra om BAE Systems 

åsikter genom specifika sociala medier åskådliggörs det därigom att det finns 

signifikanta samband samt starka positiva korrelationer emellan de respektive specifika 

sociala medierna, Facebook (r=0,719, sign. 0,000), Twitter (r=0,726, sign. 0,000) och 

Twitter (r=0,407, sign. 0,008). 

Undersökningen studerar respondenternas attityder gentemot att inhämta information 

om företag via de specifika sociala medierna i hänsyn till de olika yrkeskategorierna. 

Därigenom studerar undersökningen om det finns motsättningar vid användandet av 

sociala medier. Där en univariat variansanalys visar på att det inte finns någon 

signifikant huvudeffekt mellan yrkeskategorierna och i vilken utsträckning de använder 

sig av sociala medier i avseendet att inhämta information om företag, oberoende av 

vilken specifik social media plattform som tillämpas (F =2,296 sign. 0,082). 

Genom en univariat variansanalys finns även möjligheten att beakta signifikanta 

huvudeffekter mellan Facebook, Twitter och LinkedIn med hänsyn till respondenternas 

attityd gentemot att inhämta information om företag (F =7,922 sign. 0,001). Dessa 

signifikanta huvudeffekter mellan de sociala medierna iakttas genom ett post-hoc test. 

Det påvisas genom de signifikanta skillnaderna mellan Facebook och Twitter (sign. 

0,003) samt mellan Twitter och LinkedIn (sign. 0,000) i hur respondenterna väljer att 
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använda en specifik social media för att inhämta information om företag. Noterbart är 

att respondenternas attityder gentemot Facebook och LinkedIn (sign. 0,451) inte skiljer 

sig åt avseende i vilken utsträckning de används för att inhämta information om företag. 

Detta styrks även då det inte finns någon interaktionseffekt mellan yrkesrollen och i 

vilken utsträckning respondenten använder det specifika sociala mediet (F =1,107, sign. 

0,363). Vidare kan medelvärdena för de sociala medierna beskrivas som följande, 

Facebook (m =3,635), Twitter (m =2.126) samt LinkedIn (m =4,015). 

Undersökningen skildrar sedermera hur respondenternas åsikter gentemot att inhämta 

information om företag förhåller sig till huruvida de ser på respektive social media i 

syfte att förbättra möjligheterna att inhämta information om BAE Systems. De 

observerade korrelationerna påvisar utifrån dessa utgångspunkter att det finns 

signifikanta samband emellan hur respondenternas använder de sociala medierna, 

Facebook (r=0,628, sign. 0,000) Twitter (r=0,460, sign. 0,002) och LinkedIn (r=0,398, 

sign. 0,009). Även de starka positiva korrelationerna förtydligar detta signifikanta 

samband.  

Undersökningen betraktar vidare attityderna gentemot Facebook, Twitter och LinkedIn 

skiljer sig beträffande huruvida de olika sociala medierna kan användas för att ge 

åtkomst till betydelsefull information i association med arbetsuppgifterna.  En envägs-

variansanalys påvisar att det finns signifikanta skillnader sinsemellan de olika sociala 

medierna vad gäller respondenternas attityder gentemot vilken social media plattform 

som är mest tillämpbar för att förmedla information relaterade till arbetsuppgifterna (F 

=6,577 sign. 0,002).  Där ett post-hoc test visar på signifikanta skillnader sinsemellan 

LinkedIn i förhållande till Facebook och Twitter (sign. 0,018 respektive 0,003).  

Respondenternas syn på LinkedIn som en ändamålsenlig kanal för att hitta information 

relaterad till arbetsuppgifterna åskådliggörs även genom att studera de beräknade 

medelvärdena, LinkedIn (m =2,95) i jämförelse med Facebook (m =2,05) samt Twitter 

(m =1,86).  

Respondenternas attityder mäts även avseende i vilken utsträckning de sociala medierna 

skulle kunna fungera som ett hjälpverktyg för att ge stöd i arbetsuppgifterna. Detta 

skildras genom en envägs-variansanalys som visar på att det finns en signifikant 

skillnad sinsemellan de olika sociala medierna (F= 12,124 sign. 0,000). 

Detta skildras ytterligare genom ett post-hoc test som visar på att det även här finns 

signifikanta skillnaderna sinsemellan LinkedIn i förhållande till Facebook och Twitter 

(sign. 0,004 respektive sign. 0,000), vilket indikerar att LinkedIn frånskiljer sig 

gentemot de andra sociala medierna i syfte att ge stöd i arbetsuppgifterna. De beräknade 

medelvärdena förtydligar denna skillnad, i och med att LinkedIn (m =3,95) i större 

utsträckning betraktas som ett användbart hjälpverktyg i arbetsuppgifterna än Facebook 

och Twitter (m =2,79 respektive m =2,26).  

Vidare finns ett linjärt samband gentemot sociala medier som hjälpverktyg i 

arbetsuppgifterna, i korrelation med hur respondenterna betraktar att BAE Systems bör 

tillämpa sociala medier för att förmedla information om karriär och jobbmöjligheter. 

Detta linjära samband indikeras genom de positiva värdena för de observerade 

korrelationerna, Facebook (r =0,516, sign. 0,000), Twitter (r=0,723, sign. 0,000) och 

LinkedIn (r=0,413, sign. 0,007). 
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6.4 Bedömning av sociala medier i en B2G-miljö 
Undersökningen tar därefter hänsyn till hur respondenterna förhåller sig gentemot 

Facebook, Twitter och LinkedIn, med utgångspunkt av åtta påståenden för att undersöka 

vilken social media plattform som är mest ändamålsenligt i en B2G -miljö. Detta 

innebär att respondenterna enbart kan välja en social media utifrån varje påstående. 

Utifrån påståendet att publicera information betraktar respondenterna att Facebook 

(52,38%) är mest tillämpbar i den affärsmiljö som råder. I avseende att utvidga 

kundkommunikation föredrar majoriteten av respondenterna LinkedIn (52,38%), det 

påvisas även att LinkedIn (50%) prefereras till störst grad av respondenterna vad gäller 

möjligheterna att stärka kundrelationer. Vidare anser respondenterna att Facebook 

(50%) är mest ändamålsenlig utifrån påståendet att få återkoppling i form av 

”feedback”. Facebook (61,90%) föredras även framför de andra sociala medierna 

gällande att förmedla kundsupport och service. LinkedIn (47,62%) betraktas som den 

mest användbara sociala media plattformen som underlag för marknadsundersökningar. 

I avseende att skapa publicitet i form av reklam anser respondenterna att Facebook 

(61,90%) är mest fördelaktig, vidare gällande att förmedla information rörande jobb och 

karriärmöjligheter bedöms LinkedIn (76,19%) som mest gynnsam. 

 

 

Figur 12. Vilken av de följande sociala medierna är bäst tillämpbar utifrån de angivna 

påståendena? Bilden illustreras i engelsk text, detta för ge läsaren en överskådlig bild 

av skildringen mellan de olika påståendena i beaktande av enkätfrågan. 
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För att få en överblick av resultaten i empirin ombads respondenterna att ge en 

rekommendation om vilken social media som skulle vara bäst ändamålsenlig utifrån 

BAE Systems affärsmiljö. Av 42 stycken respondenter rekommenderar 33,33% (14 st) 

av de tillfrågade att Facebook är det sociala mediet som är bäst lämpat att använda 

utifrån BAE Systems affärsmiljö, tätt följt av både LinkedIn som rekommenderas av 

28,57% (12 st) och av de respondenter som inte gav någon rekommendation, 28,57% 

(12 st). Twitter däremot är det sociala mediet som enligt respondenterna är minst 

tillämpar/önskad i BAE Systems affärsmiljö, 9,52% (4 st). 

 

Figur 13. Vilken av de följande sociala medierna rekommenderar du BAE Systems att 

använda?. Bilden illustreras i engelsk text, detta för att ge läsaren en överskådlig bild 

av skildringen mellan de olika sociala medierna i beaktande av enkätfrågan. 
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7.0 Analys 
I kapitlet analyserar författarna resultaten från den empiriska studien. Analysen sker 
utifrån den teoretiska referensram som ligger till grund för undersökningen. Kapitlet 
inleds med en analys över de demografiska aspekterna och uppföljs därefter med 
ELM och den beslutsfattande processen ur ett intressentperspektiv. För att 
sammanknyta analyserna redogör även författarna för en bedömning av de centrala 
egenskaperna för Facebook, Twitter och LinkedIn.  

7.1 Demografiska aspekter 
Med utgångspunkt från studiens syfte att studera om sociala medier är en användbar 

informationskanal i en B2G-miljö samt för att föreslå en strategisk plan för användandet 

av sociala medier deltog 42 stycken respondenter i undersökningen. Av dessa 42 

stycken respondenter som svarade på enkäten var 40 stycken män och 2 stycken 

kvinnor, denna fördelning mellan män och kvinnor kan ha inverkan på respondenternas 

attityder gentemot sociala medier i allmänhet, vilket sedermera kan påverka 

undersökningens resultat. Detta innebär följaktligen att könsfördelningen inte ger någon 

representativ bild i anknytning till respondenternas attityder gentemot de sociala 

medierna. Samtidigt är det utifrån denna undersökning problematiskt att fastställa en 

uppfattning om huruvida könsfördelningen är represantativ då studien berör externa 

intressenter och därigenom blir information rörande könsfördelningen svår att skapa en 

uppfattning om. 

De demografiska aspekterna tar hänsyn till åldersfördelningen mellan respondenterna, 

40,5% av de tillfrågade var mellan 40-50 år vilket ger en indikation över att denna 

ålderskategori representeras i störst utsträckning i BAE Systems affärsmiljö. Vidare kan 

ålderkategorierna mellan respondenterna vara en förutsättning för de attityder som 

ligger till grund i användandet av sociala medier, i den mån att medvetenheten om 

sociala medier kan vara varierande beroende på ålder. 

Även de olika yrkeskategorierna kan ha inverkan på undersökningens resultat. Detta i 

och med att de olika yrkeskategorierna är distinkt skilda ifrån varandra, vilket därmed 

kan påverka i vilken utsträckning sociala medier används. Resultatet kan därmed 

influeras av att 59,5% av de tillfrågade var anställda hos BAE Systems. Detta kan därav 

vara av relevant betydelse i och med att de anställdas välvilja och attityder gentemot 

BAE Systems affärsmiljö ter sig olika i förhållande till övriga respondenter. I och med 

att de anställda är mer delaktiga inom företaget och därmed kan tänkas ha en djupare 

förståelse för hur de sociala medierna kan relateras till företagets affärsmiljö. Noterbart 

är dock att även de externa intressenterna i form av kund, slutgiltig användare samt de 

som angett sig som övriga intressenter har inverkan på resultatet på grund av deras 

specifika relation gentemot BAE systems.  

Beträffande utbildningsnivån bland de tillfrågade är det tydligt att majoriteten av de 

svarande hade antingen en 4 års eller 2 års akademisk examen, detta kan således 

innebära att förståelsen rörande hur de sociala medierna skulle kunna tillämpas utifrån 

den affärsmiljö som råder skiljer sig gentemot de som hade en lägre utbildningsnivå. 

Samtidigt bedömer författarna att detta inte avspeglas på respondenternas attityder 

gentemot sociala medier och därav väljer författarna att inte lägga något större fokus vid 

utbildningsnivån. 

Slutligen för att beskriva de demografiska aspekterna är det möjligt att resultatet inte är 

representativt utifrån nationalitet, då majoriteten av de tillfrågade härstammar från 
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Sverige (78,6%). Undersökningen influeras dock av respondenter från andra länder 

vilket kan tänkas medföra kulturella skillnader, som kan påverka attityden gentemot av 

sociala medier i allmänhet. Där synen på sociala medier och arbetsförhållandena 

avseende att tillämpa sociala medier kan variera mellan länderna. 

Med denna bakgrund i beaktning skapar den empiriska studien förutsättningar för att 

studera respondenternas attityder gentemot sociala medier. Vidare åskådliggörs det att 

78,6% av de tillfrågade använder antingen Facebook, Twitter eller LinkedIn i 

vardagslivet.  Det är påtagligt att Facebook används i störst utsträckning, sedermera 

används LinkedIn i näst störst utsträckning medan Twitter används minst i förhållande 

till de övriga sociala medierna. Det går det därmed att betrakta medvetenheten och 

användandet av de sociala media plattformarna som relativt högt, därmed besitter 

respondenterna goda kunskaper inom området. 

7.2 ELM och den Beslutsfattande processen ur ett Intressentperspektiv 
För att få en förståelse för om sociala medier är en användbar informationskanal i en 

B2G-miljö, undersöker författarna attityderna gentemot sociala medier från ett 

intressentperspektiv. För att skildra detta används ELM som underlag för att studera 

attityder och medvetenhet gentemot sociala medier, därigenom skapar undersökningen 

en förståelse för vilken information som bör förmedlas i respektive informationskanal. 

Detta innebär således att undersökningen betraktar informationens budskap och 

huruvida detta beaktas av olika individer beroende på dess relation i den aktuella 

affärsmiljön. Vidare studerar författarna den beslutsfattande processen med huvudfokus 

på informationssökningen genom sociala medier, detta för att få en ökad förståelse om 

vilka informationskällor som används för att identifiera och lösa problem för individen.  

Inledningsvis i den empiriska undersökningen visade det sig att det inte påträffades 

någon interaktionseffekt emellan i hur stor utsträckning man använder de sociala 

medierna i förhållande till vilken ålderkategori respondenten tillhör. Däremot visade det 

sig att respondenter i störst utsträckning använder Facebook, oberoende av åldersgrupp. 

Detta ger således en överskådlig bild över att respondenterna, generellt sett använder 

Facebook i störst grad. Detta resultat är relevant att studera då resultaten är av väsentlig 

betydelse för att skapa en bild om vilket budskap som är av relevans för mottagaren. 

Detta i enlighet med ELM som beskriver att det är viktigt att informationen förmedlas 

genom rätt informationskanaler samtidigt som det är av betydande relevans att 

informationen framställs på ett sätt som gör mottagaren tillmötesgående och väljer att ta 

del av informationen (Solomon et al., 2010, s. 304-305)  

Även om det inte påträffades någon interaktionseffekt i hur stor utsträckning 

respondenten användander sig av sociala medier i förhållande till ålderskategori. Den 

empiriska studien påvisar genom ett univariat variansanalys test att interaktionseffekten 

ur ett trygghetsperspektiv i form av säkerheten att förmedla information genom de 

sociala medierna i förhållande till de olika ålderskategorierna.  De åldersgrupper som är 

minst trygga i användandet av sociala medier är de äldre ålderskategorierna, 51-61 och 

62+ år. Detta kan bero på en mängd olika faktorer men författarna tror att det i 

huvudsak beror på att de äldre tillfrågade ser nackdelarna före fördelarna med 

användandet. Med andra ord tror författarna att de yngre tar nackdelarna med en ”nypa 

salt” och därigenom har en annan attityd gentemot de sociala medierna. Däremot visar 

den univariata variansanalysen att det inte finns någon signifikant huvudeffekt beroende 

på vilken social media plattform som nyttjas av respondenten, i enlighet med ELM så 

ser författarna tydliga attitydskillnader mellan den yngre ålderskategorin och den äldre. 
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Detta är relevant att beakta då användandet av den sociala media plattformen bör tolkas 

som trygg för att kunna sprida det budskap som är av relevans för både budskapsbäraren 

och budskapstagaren. Vilket i sin tur kan resultera i att de som har en mindre trygg 

attityd gentemot de sociala medierna väljer att använda andra informationskanaler för 

sitt ändamål. Fortsätter författarna att studera trygghetsperspektivet i förhållande till hur 

respondenterna föredrar att använda de sociala medierna för att kommunicera med BAE 

Systems finns inga signifikanta samband gentemot de specifika sociala medierna. 

Noterbart är dock att det går att skildra en svag positiv korrelation. För att återkoppla till 

ELM så är det möjligt att studera attityden gentemot de sociala medierna och att 

intressant och relevant information bör spridas i de informationskanaler som kan 

förknippas som trygga för användarna.  

I beaktande av hur respondenterna använder sig av Facebook, Twitter och LinkedIn för 

att hitta information påvisar den empiriska studien genom en envägsvarians analys att 

det finns signifikanta skillnader beroende på vilken social media plattform respondenten 

nyttjar. Det påvisas att Facebook är det sociala mediet som i störst utsträckning används 

för att hitta information, samtidigt som LinkedIn används i relativt stor grad, tätt följt av 

Twitter som används i minst utsträckning. 

Detta tror författarna beror på att Facebook i huvudsak används i störst utsträckning 

jämfört med Twitter och LinkedIn, vilket i sin tur förklarar att respondenterna har störst 

medvetenhet beträffande användandet av Facebook. För att återkoppla till den teoretiska 

referensramen är det möjligt att iaktta att då individen är i behov av information 

eftersöks denna information via Facebook i störst utsträckning i jämförelse med de 

andra sociala medierna. Denna argumentation kan återkopplas till den beslutsfattande 

processen där författarna valt att lägga fokus på informationssökandet, detta för att få en 

förståelse över vilka informationskällor som skulle kunna möjliggöra för en 

effektivisering av intressenters informationssökning. Samtidigt som det enligt 

författarna är av intresse att veta vilken informationskanal respondenterna använder för 

att positionera sig rätt i förhållande till användarna (Solomon et al., 2010, s. 313-317). 

Den empiriska studien presenteras vidare genom att analysera huruvida sociala medier 

används av respondenten för att hitta information i förhållande till hur de skulle vilja ta 

del av information om BAE Systems verksamhet, detta för att studera respondenternas 

attityder. Det påträffades även signifikanta samband genom ett korrelationstest i 

huruvida användandet av Facebook både beträffande hur respondenterna hittar 

information samt hur de skulle vilja ta del av information om BAE Systems verksamhet, 

det fanns även ett signifikant samband vid Twitter användandet. Noterbart är dock att 

det inte påträffades något signifikant samband i användandet av LinkedIn. Detta 

indikerar enligt författarna att respondenterna generellt sett ser större tillförlitlighet i 

Facebook då det kommer till att inhämta information om BAE Systems i den 

affärsmiljö som råder.  

Undersökningen påvisade även signifikanta skillnader beträffande respondenternas 

attityder gentemot sociala medier i avsikt att dela med sig av information. Det 

framkommer i undersökningen att Facebook används i en betydligt större utsträckning 

än de andra sociala medierna för att dela med sig av information. Det linjära samband 

som illustreras i den empiriska undersökningen i avseendena att dela med sig av 

information och att erbjuda support och ”feedback” till kunder, är att bedöma som 

starka positiva samband emellan samtliga sociala medier.   
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Facebook tillämpas som tidigare nämnt i störst utsträckning för att dela med sig av 

information samtidigt som det finns ett starkt linjärt samband gentemot att Facebook 

bör användas för att erbjuda support och förmedla ”feedback” till användare.  

Undersökningen indikerar därigenom i enlighet med ELM att information som 

respondenterna har för avsikt att dela med sig av bör förmedlas genom Facebook, detta 

för att effektivisera kommunikationen med andra användare (Rucker & Petty, 2006). 

Utifrån resultatet är det därmed möjligt att betrakta respondenternas attityder beträffade 

budskap riktat mot kunder i form av support. Det linjära sambandet indikerar därigenom 

att respondenternas attityder gentemot Facebook, Twitter och LinkedIn i det privata 

användandet även influerar synen på hur budskap i form av support och ”feedback” till 

kunder bör förmedlas i denna affärsmiljö. Respondenternas inställning till att använda 

Facebook ger starka indikationer om att information innefattande denna typ av budskap 

bör förmedlas därigenom.   

Även i avseendet att komma i kontakt med andra användare visar undersökningen att 

Facebook används i störst utsträckning, detta kan tänkas bero på att Facebook i 

huvudsak används i störst utsträckning av respondenterna. Detta kan därigenom 

innebära att respondenterna redan skapat befintliga kontaktytor med flertalet användare 

genom Facebook, vilket därav underlättar för respondenterna komma i kontakt med 

andra användare. Detta kan följaktligen, vilket även ELM betonar, innebära att 

individernas attityder beträffande hur information bör kommuniceras till stor del beror 

av respondenternas personliga uppfattningar (Constant et al., 1994, s. 400-406). Det kan 

därmed vara påtagligt att respondenterna i en högre grad reflekterar kring det privata 

användandet av sociala medier, istället för att betrakta vilken social media som är mest 

tillämpbar i en B2G-miljö. Detta behöver inte betyda något negativt, utan det kan vara 

en fördel i att de tilltänkta användarna av den sociala media plattformen innehar goda 

kunskaper om plattformens egenskaper. Vilket kan innebära att de personliga 

uppfattningarna influerar respondenterna attityder beträffande vilken social media 

plattform information bör förmedlas i den affärsmiljö som råder. De övriga sociala 

medierna Twitter och LinkedIn som inte används i lika stor utsträckning, bedöms 

därmed som mindre tillämpbara för att förmedla information. Detta förstärker 

resonemanget att respondenternas personliga uppfattningar influerar attityden.  

När det gäller respondenternas välvilja att dela med sig av aktiviteter till familj och 

vänner, beroende på deras yrkeskategori, visade det empiriska resultatet genom en 

univariat variansanalys att det inte påträffades någon signifikant huvudeffekt mellan 

yrkeskategorierna och välviljan att dela med sig av aktiviteter till familj och vänner, 

oberoende av social media plattform. Resultatet förblev dock annorlunda då författarna 

tog hänsyn till vilken social media plattform som skulle tillämpas för att sprida 

information om aktiviteter till familj och vänner, oberoende av vilken yrkesroll 

respondenten innehar. Detta åskådliggörs via en univariat variansanalys, där det visar 

säg att det finns en signifikant huvudeffekt, där den signifikanta skillnaden genom ett 

post-hoc test åskådliggörs mellan Facebook och LinkedIn och mellan Facebook och 

Twitter. Detta går enligt författarna att koppla till respondenternas attityder som visar att 

yrkesrollen inte har någon betydelse då respondenten delger sig med information i form 

av åsikter och aktiviteter i privatlivet.  

Detta resonemang påvisas även i den empiriska resultatdelen där författarna redogör för 

att det inte fanns några signifikanta huvudeffekter i hur respondenterna delar med sig av 

åsikter och tankar via sociala medier. Vidare är det möjligt att se att det inte påträffades 

några signifikanta huvudeffekter mellan yrkesroll och specifik social media i deras 
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välvilja att dela med sig om deras åsikter och tankar. Noterbart är dock att Facebook 

används i störst utsträckning till detta ändamål. Sammankopplas detta specifika resultat 

i relation med hur respondenterna skulle vilja höra om BAE Systems åsikter genom de 

sociala media plattformarna illustrerades ett signifikant samband emellan varje specifik 

social media. Med andra ord innebär detta att respondenterna uppgav liknande svar på 

båda frågorna. Det blir därmed uppenbart att attityderna inte särskiljer sig beroende på 

vem eller hur information om åsikter och tankar sprids, vilket kan kopplas till den 

teoretiska referensramen i form av ELM, för att förstå hur relevant information bör 

kommuniceras i förhållande till intressenternas attityder av den sociala media 

plattformen. Detta är enligt författarna positivt då budskap som utgår från BAE Systems 

har möjligheten att formas på ett sätt som tilltalar medanvändarna, i och med att 

information förmedlas på det sätt som användarna delar med sig av åsikter och tankar. 

Vilket även kännetecknar ELM som beskriver vikten av att budskap förmedlas i en 

attraktiv tappning för att de ska bedömas som relevant information (Solomon et al., 

2010 s. 304-305).  

Respondenternas attityder undersöks vidare gällande att inhämta information om företag 

genom de specifika sociala medierna. Resultatet visar genom en univariat variansanalys 

inte på några signifikanta huvudeffekter sinsemellan yrkeskategorierna och i vilken 

utsträckning de inhämtar information om företag via sociala medier. Detta indikerar att 

yrkeskategoriernas attityder beträffande välviljan att inhämta företagsinformation via 

sociala medier inte skiljer åt beroende på vilken yrkeskategori respondenten tillhör. 

Däremot är det anmärkningsvärt huruvida attityderna skiljer sig åt emellan respektive 

social media i avseendet att inhämta information om företag. Detta i och med de 

signifikanta skillnader som uppenbarar i ett post-hoc test sinsemellan Facebook och 

Twitter samt Twitter och LinkedIn, understryker att det finns motsättningar i 

respondenternas attityder gentemot de olika sociala medierna. Dessa signifikanta 

skillnader kan bero på att respondenterna använder sig av Twitter i betydligt mindre 

utsträckning i detta ändamål i jämförelse med de andra sociala medierna. Det 

åskådliggörs inga signifikanta skillnader sinsemellan Facebook och LinkedIn, främst för 

att respondenterna i en större utsträckning använder sig av dessa sociala medier för att 

söka information om företag. Författarna anser att detta kan bero på att Facebook och 

LinkedIn till större grad erbjuder möjligheter att föra diskussioner i slutna grupper, 

vilket kan vara av relevans för företag för att inte allmänheten inte ska ta del av 

information. 

LinkedIn som tidigare nämnts i den teoretiska referensramen beskrivs som ett 

yrkesnätverk, vilket kan influera respondenternas syn mot denna sociala media 

plattform som mest tillämpbar, då denna plattform till stor del innefattar information om 

företag (LinkedIn, 2012). Utifrån den beslutsfattande processen visar detta på att 

respondenterna använder sig av LinkedIn för att söka information om företag, vilket kan 

vara värdefullt att ha i beaktning då denna undersökning baseras utifrån ett företag och 

ett intressentperspektiv.   

Den empiriska studien presenterar även ett positivt samband i hur respondenterna 

inhämtar information om företag i förhållande till hur de inhämtar information om BAE 

Systems. Genom ett korrelationstest påvisas signifikanta samband, dock är det möjligt 

att poängtera att Twitter används i betydligt lägre utsträckning för detta ändamål i 

jämförelse med Facebook och LinkedIn. Detta visar att respondenterna är adekvata i sitt 

användande av sociala medier för att söka denna typ av information. 
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Respondenternas attityder gentemot användandet av Facebook, Twitter och LinkedIn 

skiljer sig signifikant i avseende att få åtkomst till betydelsefull information i 

association till respondentens arbetsuppgifter, vilket en envägs-variansanalys påvisar. 

Resultatet visade att LinkedIn är mest tillämpbar utifrån ovanstående, tätt följt av både 

Facebook och Twitter. I överlag har alla sociala medier graderats väldigt lågt, vilket 

enligt författarna påvisar att respondenterna har en ganska negativ attityd till huruvida 

sociala medier lämpar sig för att förmedla information relaterat till arbetsuppgifterna.  

Det går ändock att få en inblick om vilken social media som är mest tillämpbar utifrån 

ändamålet, där LinkedIn är det sociala mediet som enligt den empiriska studien är mest 

effektiv för respondenterna i möjligheten att få tillgång till relevant information utifrån 

deras arbetsuppgifter. I association till den teoretiska referensramen är det möjligt att 

förstå resultatet, då LinkedIn är ett kommunikationsverktyg med hög grad av 

yrkesnätverkande (LinkedIn, 2012). Detta resonemang stryks även gällande 

respondenternas åsikter över hur de sociala medierna skulle kunna vara ett hjälpverktyg 

för att ge stöd i arbetsuppgifterna. Där det åskådliggörs att LinkedIn till störst grad är 

mest tillämpbar utifrån ändamålet, varvid Facebook och Twitter inte föredras i lika stor 

utsträckning. Författarna misstänker att detta i enlighet med tidigare forskning, där 

budskap med negativa influenser får ett större genomslag på främst Twitter (Jansen & 

Zhang, 2009, s. 2170-2171). För att få en djupare inblick om hur sociala medier skulle 

kunna vara applicerbar som hjälpverktyg i BAE Systems affärsmiljö valde författarna i 

den empiriska studien att inkludera hur Facebook, Twitter och LinkedIn skulle kunna 

användas för att förmedla information om jobb och karriärmöjligheter. Detta redogörs 

genom ett linjärt positivt samband som sträcker sig emellan de specifika sociala 

medierna.  

7.3 Bedömning av sociala mediers centrala egenskaper i B2G-miljö 
Den empiriska undersökningen gav även en överblick om vilka sociala medier som 

respondenterna föredrar, detta genom ett utformande av åtta olika påståenden. Detta för 

att konkretisera vilken information som bör förmedlas i respektive social media, 

därigenom skildrar undersökningen respondenternas attityder genom att ställa de olika 

sociala medierna i paritet mot varandra. Vilket ligger i linje med den teoretiska 

referensramen för att studera vilket budskap som bör kommuniceras i respektive 

informationskanal. För att därigenom motsvara respondenternas preferenser genom att 

förmedla attraktiv information i de önskvärda informationskanalerna.  

Den empiriska studien tydliggör att Facebook betraktas som mest ändamålsenlig i syfte 

att publicera information och skapa publicitet i form av reklam. Författarna förmodar att 

detta beror på att Facebook uppnår en större genomslagskraft än de övriga sociala 

medierna med tanke på att antalet registrerade medlemmar är betydligt större för 

Facebook än för Twitter och LinkedIn (Facebook, 2012; Twitter, 2012; LinkedIn, 

2012). Utifrån dessa avseenden når budskapet ut till en större population, vilket torde 

medföra en större genomslagskraft för budskapsgivaren. Detta resonemang grundar 

författare även genom tidigare resultat i den empiriska studien som visar att Facebook 

används i störst utsträckning gällande att hitta information.  

Vilket förtydligar att respondenterna sannolikt ser Facebook som mest tillämpbar för 

detta ändamål. 

I avseendena att utvidga kundkommunikation och möjligheterna att stärka 

kundrelationer visar den empiriska studien att LinkedIn föredras framför Facebook och 
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Twitter för dessa ändamål. Detta kan bero på att LinkedIn till stor grad specialiserar sig 

mer mot att kommunicera utifrån en yrkesmässig basis tillskillnad från de andra 

specifika sociala medierna. Vilket kan tänkas medföra en attityd gentemot att LinkedIn 

har en starkare företagsmässig förankring som kan skapa en mer uppriktig dialog med 

intressenter. Respondenternas förhållningssätt till sociala medier i dessa avseenden 

skildras även i tidigare resultat som åskådliggjorts i den empiriska studien. Där tidigare 

resultat visar att respondenterna använder sig av LinkedIn i första hand för att inhämta 

information om företag, detta styrker resonemanget om att LinkedIn är mest tillämpbar 

för detta ändamål. Dessutom påvisar tidigare resultat i den empiriska studien att 

LinkedIn uppfattas som mest applicerbar utifrån syftet att inbringa betydelsefull 

information i association med respondenternas arbetsuppgifter.  

Utifrån påståendena att få återkoppling i form av ”feedback” samt att förmedla 

kundsupport och -service är Facebook den mest ändamålsenliga i förhållande till 

Twitter och LinkedIn. Detta styrks även i den empiriska studien som påvisar att 

Facebook används i störst utsträckning beträffande att komma i kontakt med andra 

användare, vilket är i närliggande anknytning till att utbyta information i form av 

”feedback” och kundsupport.  

Som underlag för marknadsundersökningar betraktas LinkedIn bland respondenterna 

som det mest användbara sociala mediet, tätt följt av Facebook. LinkedIn’s höga 

anförtroddhet som underlag för marknadsundersökningar beror enligt författarna till stor 

del på att respondenterna använder LinkedIn i större utsträckning för hjälp i 

arbetsuppgifterna. Detta har tidigare poängterats i den empiriska studien, som även 

belyser att respondenterna föredrar LinkedIn i avseendet att inhämta information om 

företag. 

LinkedIn prefereras till störst grad av respondenterna gällande vilken social media som 

är ändamålsenlig i förhållande till att förmedla information rörande jobb och 

karriärmöjligheter. Respondenternas inställning gentemot LinkedIn har i förhållande till 

de andra sociala medier betraktats som mer positiv i den empiriska studien, gällande 

inhämtande av företagsmässig information. Detta kan vara en bakomliggande faktor, 

vilket enligt författarna medför att LinkedIn förknippas som mest tillämpbar för att 

förmedla jobb och karriärinformation.   

Av de tillfrågade individerna i den empiriska studien rekommenderades Facebook 

överlag som det mest applicerbara sociala mediet i BAE Systems aktuella B2G-miljön. 

Fortsättningsvis visade det sig att respondenterna i näst störst majoritet 

rekommenderade LinkedIn, generellt sett rekommenderar respondenterna Twitter i 

minst utsträckning. Detta är genomgående för hela den empiriska studien, där 

respondenternas låga förtroende gentemot Twitter i förhållande till Facebook och 

LinkedIn beror till stor del enligt författarna på att Twitter används i mindre 

utsträckning. Vilket i sin tur kan resultera i en begränsad medvetenhet kring 

användandet. Den begränsade medvetenheten kring Twitter samt den öppenhet som 

råder gentemot andra användare kan tänkas skapa en negativ attityd mot Twitter i den 

mån att det inte går kontrollera främmande information. Denna typ av främmande 

information kan exempelvis vara kommentarer och åsikter som är av en karaktär som 

missgynnar BAE Systems eller de andra intressenterna i den aktuella affärsmiljön. Med 

tanke på att den B2G-miljö som BAE Systems är verksamma inom medför detta 

olikartade åsikter som inte alltid är gynnsamma för budskapsspridaren och därigenom 

kan ge negativ åverkan på det budskap som är avsett att förmedla (Jansen & Zhang, 
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2009, s. 2171). Detta resonemang misstänker författarna även har inverkan på varför en 

del av respondenterna väljer att inte rekommendera någon av de specifika sociala 

medierna.   

Anledningen till varför Facebook och LinkedIn rekommenderas i större utsträckning av 

respondenterna, antar författarna beror på att både Facebook och LinkedIn används i en 

större utsträckning av respondenterna. Vilket medför en större medvetenhet runt 

användandet om de sociala medierna, samtidigt som Facebook utifrån ett 

företagsperspektiv kan nå ut till en större målgrupp (Casteleyn et al., 2009, s. 439-442). 

Varvid LinkedIn’s applicerbarhet i denna B2G-miljö kan motiveras genom att stärka 

relationer mellan parter, samt hitta intressenter som passar in utifrån företagets 

affärsmiljö (Comer, 2011, s. 10-11). Detta har även indikerats i den empiriska studien 

som visar att information i form av exempelvis marknadsundersökningar, publicitet av 

information samt budskap i association med arbetsuppgifter har Facebook och LinkedIn 

varit de som bäst motsvarat respondenternas preferenser. 
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8.0 Slutsats och strategi 
I detta kapitel sammanställer författarna de slutsatser som utgår från den empiriska 
studien samt de analyser som framförts. Slutsatsen baseras utifrån undersökningens 
syfte och problemformulering. Vidare presenterar författarna även en strategi för 
hur sociala medier bör tillämpas i en B2G-miljö.  

8.1 Slutsatser 
Syftet med studien utgår från att undersöka attityderna samt om och på vilket sätt 

sociala medier kan tillämpas i en B2G-miljö samt därigenom föreslå en strategi som 

BAE Systems samt andra företag inom B2G-miljön kan tillämpa för att dra nytta av 

sociala medier som informationskanal och för att skapa mervärde bland intressenter. 

Utifrån detta syfte utformas problemformuleringen ”Är sociala medier en användbar 

informationskanal i en Business-to-Government – miljö?”.   

Författarna har i studiens genomförande utgått från en teoretisk referensram 

innefattande attityder som en förutsättning för individers välvilja att kommunicera 

information genom sociala medier i en B2G-miljö. För att skildra dessa attityder 

gentemot sociala medier har den beslutsfattande processen och identifiering av olika 

intressenter tillämpats som bakomliggande faktorer, för att förstå hur individer i denna 

affärsmiljö kan ämnas använda sociala medier.  

Med denna bakgrund och utifrån de resultat författarna erhållit genom det empiriska 

materialet är det möjligt att bedöma att sociala medier är tillämpbara 

informationskanaler i en B2G-miljö. Resultaten indikerar att respondenternas attityder 

gentemot sociala medier överlag är relativt positiva.  

Detta åskådliggörs genom undersökningen som påvisar att respondenternas välvilja till 

att inhämta information via sociala medier är att betrakta som positiva, samtidigt 

påvisas att respondenterna är relativt trygga i användandet av sociala medier. 

Respondenternas attityder framställs även som positiva mot att erhålla information om 

BAE Systems via sociala medier samt som en användbar informationskanal för att få 

direkt kommunikation med intressenter. Studien visar vidare att sociala medier utifrån 

respondenternas syn kan förbättra tillgängligheten av information.  

I det empiriska materialet påträffades emellertid att det inte finns några skiljaktigheter 

beträffande attityderna med utgångspunkt av yrkeskategorierna. Det visade sig däremot 

utifrån de demografiska aspekterna att de olika ålderskategorierna medförde 

skiljaktigheter vad gäller tryggheten i användandet av de sociala medierna.  

Den empiriska studien påvisar att det finns motsättningar beträffande attityderna 

emellan Facebook, Twitter och LinkedIn. Generellt sett har respondenterna förevisat en 

mer positiv attityd gentemot Facebook och LinkedIn jämfört med Twitter. Den mindre 

positiva inställningen skildras främst genom att respondenterna inte har en lika positiv 

bild av Twitter i avseenden som exempelvis att inhämta information för arbetsuppgifter 

eller information om BAE Systems. 

I hänseende till dessa efterforskningar är det möjligt att föreslå ett tillvägagångssätt 

gällande hur sociala medier bör användas i BAE Systems affärsmiljö. 



 56 

 

8.2 Strategi för sociala medier i en B2G-miljö 
Utifrån de begränsade sociala medierna Facebook, Twitter och LinkedIn är det utifrån 

respondenternas attityder möjligt att utforma en strategi för hur sociala medier bör 

tillämpas i en B2G-miljö. Denna strategi baseras utifrån BAE Systems B2G-miljö samt 

utifrån de tillfrågade intressenternas preferenser i anknytning till sociala medier.  

Med hänsyn till de tillfrågades attityder och den information som är för avsikt att 

förmedlas konstaterar författarna att Facebook bör användas som informationskanal 

beträffande budskap gällande att erhålla information om BAE Systems och för att 

upprätthålla en direkt kommunikation i form av ”feedback” och kundsupport. 

Undersökningen antyder även att respondenterna i synnerhet använder Facebook för att 

ta kontakt med andra användare, vilket är en grundförutsättning att ha i åtanke vid 

upprättandet av en strategi inom sociala medier. Då huvudsyftet med sociala medier är 

att kunna kommunicera med andra användare och därigenom utbyta relevant 

information.  

Genom att utgå från det empiriska materialet i upprättandet av en strategi för sociala 

medier i en B2G-miljö påvisas det att LinkedIn betraktas som den mest användbara 

informationsskanalen i avseende att få åtkomst till information i association till 

arbetsuppgifterna. Respondenternas inställning till LinkedIn i relation till 

arbetsuppgifterna stärks även i och med att LinkedIn bedöms vara det mest tillämpbara 

hjälpverktyget för att ge stöd i arbetsuppgifterna. Dessutom är LinkedIn utifrån 

respondenternas attityder att föredra i hänseende att stärka kundrelationer. Den 

empiriska studien påvisar att Twitter inte motsvarar respondenternas preferenser i 

samma utsträckning som Facebook och LinkedIn. I detta avseende väljer författarna att 

inte inkludera Twitter i framtagandet av den aktuella strategin. Detta resonemang ligger 

till grund för författarnas beaktning vid upprättandet av en strategi rörande sociala 

medier i BAE Systems B2G-miljö.    

Nedanstående bild illustrerar hur olika budskap gällande information bör förmedlas via 

Facebook och LinkedIn. Detta utifrån den empiriska studien och de analyser som ligger 

till grund för ett framtagande av en strategisk plan. Denna strategi beskriver hur sociala 

medier bör användas i BAE Systems B2G –miljö. Där identifiering av intressenterna 

samt vilket typ av budskap som förmedlas är en förutsättning för hur användandet av 

Facebook och LinkedIn bör tillämpas. Budskap i form av feedback och support, 

möjligheten att ta kontakt med andra användare samt för möjligheten att inhämta 

information om BAE Systems bör förmedlas via Facebook. Samtidigt som budskap 

avseende information relaterat till arbetsuppgifter, möjligheten till kundkommunikation 

samt information rörande jobb och karriärmöjligheter bör förmedlas via LinkedIn. 
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Figur 14. Strategisk plan över sociala medier i en B2G –miljö, (författarnas 

anmärkning, bild baserad utifrån Elaboration Likelihood Model, Solomon 2010 et al., 

304) 

8.3 Rekommendationer för framtida forskning 
För fortsatt forskning avseende sociala medier i en B2G-miljö, bedömer författarna att 

bredare undersökningsmaterial beträffande antal respondenter skulle generera en 

ansenligare generaliserbarhet. Ett ökat respondent antal skulle kunna innebära en mer 

representativ bild över könsfördelningen samt en bättre spridning av de olika 

yrkesrollerna i form av externa och interna intressenter. Fortsatt forskning inom 

området skulle även kunna fokusera på andra specifika sociala medier för att se hur de 

skulle vara tillämpbara i den aktuella affärsmiljön. Avslutningsvis skulle det enligt 

författarna vara intressant att undersöka hur sociala medier skildras mellan andra typer 

av företag i en B2G -miljö. 
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9.0 Sanningskriterier 
I det avslutande kapitlet redogör författarna för begreppen reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet i den kvantitativa studien som presenteras. 

9.1 Reliabilitet 
Reliabilitet behandlar tre faktorer som är relevanta att undersöka närmare för att få en 

djupare kunskap om undersökningens kongruens. De tre faktorerna innefattar i första 

hand stabilitet, som innebär att resultat som mäts flera gånger ska ge liknande svar varje 

gång. Intern reliabilitet behandlar förhållandena mellan mätinstrumenten, samt 

interbedömarreliabilitet som innefattar reliabiliteten i observationerna (Bryman & Bell, 

2005, s. 93-96). Författarna har i studien undersökt attityder och antyder därigenom att 

attityderna i vissa fall kan vara svåra att mäta då respondenter omedvetet inte skildrar 

dess attityd i en fråga utan istället ger det svar som är mest lämpbar i kontexten. Trots 

detta i beaktning anser författarna att studien indikerar på relativt hög reliabilitet, med 

bakgrund till det empiriska materialet som påvisar en relativt hög korrelationseffekt 

sinsemellan flertalet variabler. Enligt författarna är reliabiliteten dock svår att uppskatta 

då reliabiliteten kan influeras av diverse faktorer inom den aktuella affärsmiljö 

författarna har valt att fördjupa sig inom (Körner, 1993, s. 25-26).   

9.2 Validitet 
Validitet är ett sammanfattande begrepp av vilken grad undersökningen mäter det den 

har för avsikt att undersöka. I detta avseende om hur väl den genomförda 

undersökningen överensstämmer med intentionen att studera sociala medier i en B2G-

miljö. Innehållslig validitet syftar till hur väl utformad undersökningen är för att 

innefatta den teoretiska förklaringen ur olika synvinklar, genom att begrepp kan 

betraktas utifrån olika aspekter (Bjereld et al., 2009, s.112-114). Ytvaliditet reflekterar 

över hur ett mått överensstämmer med innebörden av det begrepp som ligger till 

bakgrund för att undersökas (Bryman & Bell, 2005, s. 95-96).  

Undersökningen mäter attityder gentemot sociala medier ur en rad olika avseenden, 

såsom att studera attityder utifrån privat och yrkesmässigt perspektiv samt huruvida 

åsikterna skildras gentemot tillämpningen av sociala medier för BAE Systems. 

Därigenom innefattar undersökningen en enligt författarna, relativt hög innehållslig 

validitet i och med att den teoretiska bakgrunden för att studera attityder gentemot 

sociala medier mäts utifrån flera perspektiv. Detta stärker sedermera resonemanget 

kring utgångspunkten att studera om sociala medier är en användbar informationskanal i 

en B2G-miljö.   

Utifrån de begrepp undersökningen inkluderar i hänseende att studera huruvida 

information bör förmedlas kan skiljaktigheter i respondenternas uppfattningar om 

begreppen förekomma. Då uppfattningen rörande ett begrepp inom ramen för 

exempelvis information och arbetsuppgifter i vissa fall kan betraktas som diffusa för 

respondenten. För att motverka detta och stärka validiteten har författarna inkluderat 

frågor som har i avseende att mäta attityder ur likvärdiga perspektiv för att skapa en 

representativ bild av de begrepp som undersöks. 

9.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet är ett begrepp som behandlar undersökningens resultat och huruvida 

dessa resultat skulle kunna ge tillämpning åt andra grupper som inte härrör till den 

aktuella undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 99-102). Författarna anser i enlighet 

med undersökningen som presterats att resultatet går att generalisera till andra företag 
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inom samma affärsmiljö, med bakgrund av att principen bör vara densamma, det vill 

säga information bör spridas i de informationskanaler som ger den önskvärda effekten 

vid tillämpning av sociala medier. Noterbart är dock att studien är baserad utifrån BAE 

Systems affärsmiljö, som inte nödvändigtvis går att generalisera till andra företag inom 

andra B2G -miljöer. 
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Appendix 1 - Enkätfrågor 
We are two students from the business school of University of Umeå, 

Sweden.  During the spring 2012 we are conducting a research project 

for our Master thesis in marketing with the title “What role could 

social media play in the Business-to-Government environment that BAE 

Systems is currently active in?”. The project is conducted on behalf 

of and in co-operation with BAE Systems in Örnsköldsvik. The purpose 

of the research is to investigate how different stakeholders in BAE 

Systems business environment are interested in receive and exchange 

information through social media channels such as Facebook, Twitter 

and LinkedIn. 

 

We have been given your address as being a stakeholder in BAE Systems 

business environment and we would very much appreciate if you would 

like to participate in the survey, which takes only about 8-10 minutes 

to respond to. 

 

Participation is fully voluntary and all answers will be treated anonymously. 

This will be achieved by a set of questions in an online-survey. 

Please follow the link below to start the survey; 

 

http://www.smart-survey.co.uk/v.asp?i=49944ekuic 

 

The survey is open for responses until 18th of April 2012. 

The conclusions from the survey will available in June 2012 and we 

will share our conclusions with all participants who have indicated 

that they are interested. Just inform us through e-mail if you want 

take part of the conclusions. 

 

The sponsor at BAE Systems for the survey is: Håkan Karlsson, Head of 

Marketing Communications. 

 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us. 

 

Andreas Renman,         andreas.renman@baesystems.se 

Victor Ericson,         victor.ericson@baesystems.se 
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Classification questions 
 

The following questions are aiming to classify the respondents through items of interest. 

 

* 1)    Gender 

    
 

Male 
 

Female 

 

 
   

 

  

 

 

* 2)    Age 

    
 

18-28 
years  

29-39 
years  

40-50 
years  

51-61 
years  

62> 
years 
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* 3)    Education 

    
 

High school 

 

2 year college degree 

 

4+ year college degree 

 

Masters degree 

 

Other, please specify: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

* 4)    Which country are you operating in? 

    
 

Denmark 

 

Finland 

 

France 

 

Germany 

 

Netherlands 

 

Norway 

 

Sweden 

 

Switzerland 

 

United Kingdom 

 

United States 

 

Other country, please specify: 

  



 68 

  

 

  

 

 

 

 

* 5)    Which role fits you the best in relation to BAESystems? 

    
 

User of product (End-User) 

 

Supplier 

 

Contracting authorities 

 

Employee of BAE Systems 

 

Other, please specify: 

  

 

 

  

 

 

 

 

Section 1 - Awareness and attitudes towards social media  
 

The following questions relate to investigate the awareness and attitudes towards social 
media. Listed below is a series of statements on a scale from 1 – 7 “in very small extent” to 
“ in very large extent”. Select one number for each statement. 

 

* 6)    I have heard about the following social media 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 
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* 7)    My friends/colleagues use the following social media 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

* 8)    Do you use social media in your everyday life? 

    
 

YES 

 

NO 

 

  

 

 

 9)    Which of the following social media, do you use and to what extent? (If you have been 
selecting "NO" on question 8, please go directly to next page) 

    

 

Less 
than 

once a 
week  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

One/many 
times a 

day  
7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 
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The following questions measure your degree of perception towards the following social 
media. Listed below is a series of statements on a scale from 1 – 7 “Very negative” to 
“Very positive” and "Very easy" to "Very difficult". Select one number for each statement 

 
 

10) 
   
From my point of view, I have confidence in how the following social media are 
treating information that I post on the website 

 

 

Very 
negative  

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

Very 
positive  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

* 11)    My view of the following social media in relation to finding information is 

    

 

Very 
negative  

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 
6 

Very 
positive  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 
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* 12)    My view of the following social media according to the usability of sharing information 

    

 

Very 
negative  

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 
6 

Very 
positive  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* 13)    My view of using the following social media in relation to contacting other users is 

    

 

Very 
easy  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

Very 
difficult  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 
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The following questions measure how you currently use social media outside of work. 
Listed below is a series of statements on a scale from 1 – 7 “in very small extent” to “ in 
very large extent”. Select one number for each statement 

 

 

 

* 14)    I use the following social media to share my activities with family and friends 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

* 15)    I use the following social media to share my opinions and thoughts with others 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 
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* 16)    I use the following social media to receive information about companies  

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

The following questions measure how you currently use social media in work. 

 

* 17) 
   
When I need to access information for my job assignments, I use the following social 
media  

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

* 18)    The following social media could be useful in supporting me in my job assignment 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 
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Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

 

 

 

 

* 19)    My fellow employees use the following social media 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

* 20)    At work I visit the following social media 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

 

Section 2 - Social media and BAE Systems 
 

Section 2 investigates social medias interaction with BAE Systems 

 

* 21) 
   
Do you have any knowledge of BAE Systems activity in social media channels such as 
Facebook, Twitter and LinkedIn? 

    
 

YES 

 

NO 
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* 22) 
   
How do you currently search for information about BAE Systems? Rank the following 
alternatives on a scale of 1 - 7 with 1 being the most used information source and 7 the 
slightest used information source 
 

    
Through the official homepage   

 

 

Through Mail 
  

 

 

Through support/phone 
  

 

 

Through personal contacts 
  

 

 

Through Media ( i.e Newsletter) 
  

 

 

Through Conferences 
  

 

 

Through other information channels 
  

 

 

  

 

 

* 23) 
   
In which situation/s would you, from your role, use a BAE System social media 
platform? Rank the following options on a scale of 1 - 6 with 1 being the most 
applicable and 6 being the least applicable situation/s. 

    
Consultancy Service   

 

 

IT & information systems  
  

 

 

News (press releases) 
  

 

 

Generate fast information 
  

 

 

The opportunity to converse/discuss with others 
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Product/software updates 
  

 

 

 
 

  

 

* 24) 

   

In my relationship with BAE Systems, 

I would like to have information about BAE Systems products and services through 
the following social media  

 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

* 25)    I would like to take part of information about job opportunities and career 
opportunities from BAE Systems through the following social media  

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

 

* 26) 
   
I would like information about BAE Systems as a company through the following 
social media  

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 
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Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
  

 

 

 

* 27)    I would like to communicate with BAE Systems through the following social media 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

* 28) 
   
I would like to hear about BAE Systems opinions through the following social media 

 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

* 29) 
   
Which social media platforms would you recommend for your use in relation with BAE 
Systems?   

  

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 
N / A 

 

 
 

 

Facebook 

 

        

 
 

 
 

 Twitter 
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LinkedIn 

 

        

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

* 30) 

   

From the statements below, how do you think Facebook, Twitter and LinkedIn could 
add value for BAE Systems?  

The following social media would strengthen BAE Systems customer relationship  

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

* 31) 
   
The following social medias could be useful (i.e direct costumer communication, 
feedback, customer support) for the environment BAE Systems operates in 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 

 

       

 
 
 

 
 

 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

  

 

 

* 32)    The following social media increases the availability of information 

    

 

In very 
small 
extent  

1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

In very 
large 
extent  

7 

 

 
 

 

Facebook 

 

       

 
 

 
 

 Twitter 
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 LinkedIn 

 

       

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

* 33) 
   
Which of the following social media platforms do you think is the most appropriate 
from the assumptions below? 

    
 

Facebook Twitter LinkedIn 

 

 
 

 

Publish information 

 

   

 
 

 
 

 Expand Customer 
communication 

 

   

 
 
 

 
 

 Opportunities to increase 
customer relationships 

 

   

 
 
 

 
 

 Feedback 

 

   

 
 
 

 
 

 Customer support/service 

 

   

 
 
 

 
 

 Market research 

 

   

 
 
 

 
 

 Advertising 

 

   

 
 
 

 
 

 Job/Career Opportunities 

 

   

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

* 34)    Which of the following social media would you recommend BAE Systems to apply? 

    
 

Facebook 

 

Twitter 

 

LinkedIn 

 

No recommendation 

  

 

  

 

 



 80 

  

35) Finally, if you have any comments regarding the survey, please add them below. 

    
 

  
 

 

 

Appendix 2 – Variansanalys 
Frequencies 
Q1.Gender 

 

Statistics 

Gender 

N 
Valid 42 

Missing 0 

 

 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

"Female" 2 4,8 4,8 4,8 

"Male" 40 95,2 95,2 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 
Frequencies 
Q2.Age 

 

Statistics 

Age 

N 
Valid 42 

Missing 0 

 

 

Age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

"29-39 years" 12 28,6 28,6 28,6 

"40-50 years" 17 40,5 40,5 69,0 

"51-61 years" 12 28,6 28,6 97,6 

"62+ years" 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Frequencies 
Q3.Education 

 

Statistics 

Education 

N 
Valid 42 

Missing 0 

 

Education 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

"2 year college degree" 6 14,3 14,3 14,3 

"4+ year college degree" 14 33,3 33,3 47,6 

"High school" 4 9,5 9,5 57,1 

"Masters degree" 14 33,3 33,3 90,5 

"Others" 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 
Frequencies 
Q4.Which country are you operating in? 

 

Statistics 

Nationality 

N 
Valid 42 

Missing 0 

 

Nationality 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

"Denmark" 2 4,8 4,8 4,8 

"Estonia" 1 2,4 2,4 7,1 

"Finland" 4 9,5 9,5 16,7 

"Norway" 1 2,4 2,4 19,0 

"Sweden" 33 78,6 78,6 97,6 

"United Kingdom" 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Frequencies 
Q5.Which role fits you the best in relation to BAE Systems? 

 

Statistics 

Role 

N 
Valid 42 

Missing 0 

 

 

Role 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

"Contracting authorities" 8 19,0 19,0 19,0 

"Employee of BAE Systems" 25 59,5 59,5 78,6 

"Others" 4 9,5 9,5 88,1 

"User of product (End-User)" 5 11,9 11,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Frequencies 

 

Q8.Do you use social media in your everyday life? 

 

 

Statistics 

Q8.YESORNO 

N 
Valid 42 

Missing 0 

 

 

Q8.YESORNO 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

NO 9 21,4 21,4 21,4 

YES 33 78,6 78,6 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

. 
 
 
Univariate Analysis of Variance  
Q9.Which of the following social media, do you use and to what extent? 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Agecategory 2 29-39 36 

3 40-50 51 

4 51-61 36 

5 62+ 3 

SocialMediaType 1 Facebook 42 

2 Twitter 42 

3 LinkedIn 42 
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Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Q9SUM 

Agecategory SocialMediaType Mean Std. Deviation N 

29-39 Facebook 5,42 2,503 12 

Twitter 2,25 1,913 12 

LinkedIn 2,25 1,765 12 

Total 3,31 2,528 36 

40-50 Facebook 4,47 2,154 17 

Twitter 2,24 1,678 17 

LinkedIn 2,65 1,455 17 

Total 3,12 2,006 51 

51-61 Facebook 3,42 2,678 12 

Twitter 1,25 1,055 12 

LinkedIn 2,50 1,382 12 

Total 2,39 2,004 36 

62+ Facebook ,00 . 1 

Twitter ,00 . 1 

LinkedIn ,00 . 1 

Total ,00 ,000 3 

Total Facebook 4,33 2,544 42 

Twitter 1,90 1,635 42 

LinkedIn 2,43 1,532 42 

Total 2,89 2,206 126 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Q9SUM 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 199,685
a
 11 18,153 5,063 ,000 

Intercept 190,094 1 190,094 53,016 ,000 

Agecategory 42,956 3 14,319 3,993 ,010 

SocialMediaType 25,823 2 12,911 3,601 ,030 

Agecategory * SocialMediaType 19,522 6 3,254 ,907 ,492 

Error 408,760 114 3,586   

Total 1660,000 126    

Corrected Total 608,444 125    

a. R Squared = ,328 (Adjusted R Squared = ,263) 
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Estimated Marginal Means 

1. Grand Mean 

Dependent Variable:Q9SUM 

Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

2,203 ,303 1,604 2,802 

 
2. Agecategory 

Estimates 

Dependent Variable:Q9SUM 

Agecategory Mean Std. Error 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

29-39 3,306 ,316 2,680 3,931 

40-50 3,118 ,265 2,592 3,643 

51-61 2,389 ,316 1,764 3,014 

62+ 1,848E-15 1,093 -2,166 2,166 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Q9SUM 

(I) 

Agecategory 

(J) 

Agecategory 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

29-39 40-50 ,188 ,412 ,649 -,629 1,004 

51-61 ,917
*
 ,446 ,042 ,033 1,801 

62+ 3,306
*
 1,138 ,004 1,051 5,560 

40-50 29-39 -,188 ,412 ,649 -1,004 ,629 

51-61 ,729 ,412 ,080 -,088 1,545 

62+ 3,118
*
 1,125 ,007 ,889 5,346 

51-61 29-39 -,917
*
 ,446 ,042 -1,801 -,033 

40-50 -,729 ,412 ,080 -1,545 ,088 

62+ 2,389
*
 1,138 ,038 ,135 4,643 

62+ 29-39 -3,306
*
 1,138 ,004 -5,560 -1,051 

40-50 -3,118
*
 1,125 ,007 -5,346 -,889 

51-61 -2,389
*
 1,138 ,038 -4,643 -,135 

Based on estimated marginal means 
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Estimates 

Dependent Variable:Q9SUM 

Agecategory Mean Std. Error 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

29-39 3,306 ,316 2,680 3,931 

40-50 3,118 ,265 2,592 3,643 

51-61 2,389 ,316 1,764 3,014 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Q9SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 42,956 3 14,319 3,993 ,010 

Error 408,760 114 3,586   

The F tests the effect of Agecategory. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 

 
 
3. SocialMediaType 

Estimates 

Dependent Variable:Q9SUM 

SocialMediaType Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook 3,326 ,524 2,288 4,364 

Twitter 1,434 ,524 ,396 2,472 

LinkedIn 1,849 ,524 ,811 2,887 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Q9SUM 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook Twitter 1,892
*
 ,741 ,012 ,424 3,360 

LinkedIn 1,477
*
 ,741 ,049 ,009 2,945 

Twitter Facebook -1,892
*
 ,741 ,012 -3,360 -,424 

LinkedIn -,415 ,741 ,576 -1,884 1,053 
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LinkedIn Facebook -1,477
*
 ,741 ,049 -2,945 -,009 

Twitter ,415 ,741 ,576 -1,053 1,884 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

 

 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Q9SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 25,823 2 12,911 3,601 ,030 

Error 408,760 114 3,586   

The F tests the effect of SocialMediaType. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable:Q9SUM                      4. Agecategory * SocialMediaType 

Agecategory SocialMediaType Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

29-39 Facebook 5,417 ,547 4,334 6,500 

Twitter 2,250 ,547 1,167 3,333 

LinkedIn 2,250 ,547 1,167 3,333 

40-50 Facebook 4,471 ,459 3,561 5,380 

Twitter 2,235 ,459 1,326 3,145 

LinkedIn 2,647 ,459 1,737 3,557 
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51-61 Facebook 3,417 ,547 2,334 4,500 

Twitter 1,250 ,547 ,167 2,333 

LinkedIn 2,500 ,547 1,417 3,583 

62+ Facebook -1,112E-14 1,894 -3,751 3,751 

Twitter -3,399E-15 1,894 -3,751 3,751 

LinkedIn 2,006E-14 1,894 -3,751 3,751 

 
 
 
 
 
 
Post Hoc Tests 
 
Agecategory 

Multiple Comparisons 

Q9SUM 

Bonferroni 

(I) 

Agecategory 

(J) 

Agecategory 

Mean Difference (I-

J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

29-39 40-50 ,19 ,412 1,000 -,92 1,29 

51-61 ,92 ,446 ,254 -,28 2,12 

62+ 3,31
*
 1,138 ,026 ,25 6,36 

40-50 29-39 -,19 ,412 1,000 -1,29 ,92 

51-61 ,73 ,412 ,478 -,38 1,84 

62+ 3,12
*
 1,125 ,039 ,10 6,14 

51-61 29-39 -,92 ,446 ,254 -2,12 ,28 

40-50 -,73 ,412 ,478 -1,84 ,38 

62+ 2,39 1,138 ,228 -,67 5,44 

62+ 29-39 -3,31
*
 1,138 ,026 -6,36 -,25 

40-50 -3,12
*
 1,125 ,039 -6,14 -,10 

51-61 -2,39 1,138 ,228 -5,44 ,67 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 3,586. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Homogeneous Subsets 
 
SocialMediaType 

Multiple Comparisons 

Q9SUM 

Bonferroni 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Facebook Twitter 2,43
*
 ,413 ,000 1,42 3,43 

LinkedIn 1,90
*
 ,413 ,000 ,90 2,91 

Twitter Facebook -2,43
*
 ,413 ,000 -3,43 -1,42 

LinkedIn -,52 ,413 ,623 -1,53 ,48 

LinkedIn Facebook -1,90
*
 ,413 ,000 -2,91 -,90 

Twitter ,52 ,413 ,623 -,48 1,53 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 3,586. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Univariate Analysis of Variance  
Q10.From my point of view, I have confidence in how the following social media are 

treating information that I post on the website 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Agecategory 2 29-39 36 

3 40-50 51 

4 51-61 36 

5 62+ 3 

SocialMediaType 1 Facebook 42 

2 Twitter 42 

3 LinkedIn 42 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Q10SUM 

Agecategory SocialMediaType Mean Std. Deviation N 

29-39 Facebook 4,42 1,443 12 

Twitter 3,25 1,357 12 

LinkedIn 4,67 1,371 12 

Total 4,11 1,489 36 

40-50 Facebook 4,18 1,510 17 

Twitter 3,65 1,367 17 

LinkedIn 4,24 1,251 17 

Total 4,02 1,378 51 

51-61 Facebook 2,75 ,866 12 

Twitter 2,67 ,888 12 

LinkedIn 4,58 1,505 12 

Total 3,33 1,414 36 

62+ Facebook 3,00 . 1 

Twitter 3,00 . 1 

LinkedIn 2,00 . 1 

Total 2,67 ,577 3 

Total Facebook 3,81 1,469 42 

Twitter 3,24 1,265 42 

LinkedIn 4,40 1,380 42 

Total 3,82 1,444 126 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Q10SUM 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 63,723
a
 11 5,793 3,351 ,000 

Intercept 488,810 1 488,810 282,752 ,000 

Agecategory 17,599 3 5,866 3,393 ,020 

SocialMediaType 3,538 2 1,769 1,023 ,363 

Agecategory * SocialMediaType 17,537 6 2,923 1,691 ,130 

Error 197,078 114 1,729   

Total 2097,000 126    

Corrected Total 260,802 125    

a. R Squared = ,244 (Adjusted R Squared = ,171) 

 

 

 
Estimated Marginal Means 
 

 

1. Grand Mean 

Dependent Variable:Q10SUM 

Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

3,533 ,210 3,116 3,949 

 

 
2. Agecategory 

 

Estimates 

Dependent Variable:Q10SUM 

Agecategory Mean Std. Error 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

29-39 4,111 ,219 3,677 4,545 

40-50 4,020 ,184 3,655 4,384 

51-61 3,333 ,219 2,899 3,767 

62+ 2,667 ,759 1,163 4,170 
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Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Q10SUM 

(I) 

Agecategory 

(J) 

Agecategory 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

29-39 40-50 ,092 ,286 ,750 -,475 ,658 

51-61 ,778
*
 ,310 ,013 ,164 1,392 

62+ 1,444 ,790 ,070 -,121 3,010 

40-50 29-39 -,092 ,286 ,750 -,658 ,475 

51-61 ,686
*
 ,286 ,018 ,119 1,253 

62+ 1,353 ,781 ,086 -,194 2,900 

51-61 29-39 -,778
*
 ,310 ,013 -1,392 -,164 

40-50 -,686
*
 ,286 ,018 -1,253 -,119 

62+ ,667 ,790 ,401 -,899 2,232 

62+ 29-39 -1,444 ,790 ,070 -3,010 ,121 

40-50 -1,353 ,781 ,086 -2,900 ,194 

51-61 -,667 ,790 ,401 -2,232 ,899 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Q10SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 17,599 3 5,866 3,393 ,020 

Error 197,078 114 1,729   

The F tests the effect of Agecategory. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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3. SocialMediaType 
 

 

 

Estimates 

Dependent Variable:Q10SUM 

SocialMediaType Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook 3,586 ,364 2,865 4,307 

Twitter 3,141 ,364 2,420 3,862 

LinkedIn 3,871 ,364 3,150 4,592 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Q10SUM 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook Twitter ,445 ,515 ,389 -,575 1,464 

LinkedIn -,286 ,515 ,580 -1,305 ,734 

Twitter Facebook -,445 ,515 ,389 -1,464 ,575 

LinkedIn -,730 ,515 ,159 -1,750 ,289 

LinkedIn Facebook ,286 ,515 ,580 -,734 1,305 

Twitter ,730 ,515 ,159 -,289 1,750 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Q10SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 3,538 2 1,769 1,023 ,363 

Error 197,078 114 1,729   

The F tests the effect of SocialMediaType. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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4. Agecategory * SocialMediaType 

Dependent Variable:Q10SUM 

Agecategory SocialMediaType Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

29-39 Facebook 4,417 ,380 3,665 5,169 

Twitter 3,250 ,380 2,498 4,002 

LinkedIn 4,667 ,380 3,915 5,419 

40-50 Facebook 4,176 ,319 3,545 4,808 

Twitter 3,647 ,319 3,015 4,279 

LinkedIn 4,235 ,319 3,604 4,867 

51-61 Facebook 2,750 ,380 1,998 3,502 

Twitter 2,667 ,380 1,915 3,419 

LinkedIn 4,583 ,380 3,831 5,335 

62+ Facebook 3,000 1,315 ,395 5,605 

Twitter 3,000 1,315 ,395 5,605 

LinkedIn 2,000 1,315 -,605 4,605 

 
Post Hoc Tests 
 
Agecategory 

Multiple Comparisons 

Q10SUM 

Bonferroni 

(I) 

Agecategory 

(J) 

Agecategory 

Mean Difference (I-

J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

29-39 40-50 ,09 ,286 1,000 -,68 ,86 

51-61 ,78 ,310 ,081 -,05 1,61 

62+ 1,44 ,790 ,421 -,68 3,57 

40-50 29-39 -,09 ,286 1,000 -,86 ,68 

51-61 ,69 ,286 ,109 -,08 1,45 

62+ 1,35 ,781 ,516 -,74 3,45 

51-61 29-39 -,78 ,310 ,081 -1,61 ,05 

40-50 -,69 ,286 ,109 -1,45 ,08 

62+ ,67 ,790 1,000 -1,45 2,79 

62+ 29-39 -1,44 ,790 ,421 -3,57 ,68 

40-50 -1,35 ,781 ,516 -3,45 ,74 

51-61 -,67 ,790 1,000 -2,79 1,45 
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Multiple Comparisons 

Q10SUM 

Bonferroni 

(I) 

Agecategory 

(J) 

Agecategory 

Mean Difference (I-

J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

29-39 40-50 ,09 ,286 1,000 -,68 ,86 

51-61 ,78 ,310 ,081 -,05 1,61 

62+ 1,44 ,790 ,421 -,68 3,57 

40-50 29-39 -,09 ,286 1,000 -,86 ,68 

51-61 ,69 ,286 ,109 -,08 1,45 

62+ 1,35 ,781 ,516 -,74 3,45 

51-61 29-39 -,78 ,310 ,081 -1,61 ,05 

40-50 -,69 ,286 ,109 -1,45 ,08 

62+ ,67 ,790 1,000 -1,45 2,79 

62+ 29-39 -1,44 ,790 ,421 -3,57 ,68 

40-50 -1,35 ,781 ,516 -3,45 ,74 

51-61 -,67 ,790 1,000 -2,79 1,45 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 1,729. 

Homogeneous Subsets 
 
SocialMediaType 

 

Multiple Comparisons 

Q10SUM 

Bonferroni 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Facebook Twitter ,57 ,287 ,146 -,13 1,27 

LinkedIn -,60 ,287 ,121 -1,29 ,10 

Twitter Facebook -,57 ,287 ,146 -1,27 ,13 

LinkedIn -1,17
*
 ,287 ,000 -1,86 -,47 

LinkedIn Facebook ,60 ,287 ,121 -,10 1,29 

Twitter 1,17
*
 ,287 ,000 ,47 1,86 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 1,729. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Oneway 
Q11.My view of the following social media in relation to finding information is 

 

 

Descriptives 

Q11SUM 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook 42 4,33 1,557 ,240 3,85 4,82 1 7 

Twitter 42 3,05 1,343 ,207 2,63 3,47 1 7 

LinkedIn 42 4,05 1,268 ,196 3,65 4,44 1 7 

Total 126 3,81 1,490 ,133 3,55 4,07 1 7 

 

 

ANOVA 

Q11SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 38,286 2 19,143 9,846 ,000 

Within Groups 239,143 123 1,944   

Total 277,429 125    

 

 
 
 
 
Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Q11SUM  

 Bonferroni 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Facebook 
Twitter 1,286

*
 ,304 ,000 ,55 2,02 

LinkedIn ,286 ,304 1,000 -,45 1,02 

Twitter 
Facebook -1,286

*
 ,304 ,000 -2,02 -,55 

LinkedIn -1,000
*
 ,304 ,004 -1,74 -,26 

LinkedIn 
Facebook -,286 ,304 1,000 -1,02 ,45 

Twitter 1,000
*
 ,304 ,004 ,26 1,74 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Oneway 
Q12.My view of the following social media according to the usability of sharing information 

Descriptives 

Q12SUM 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook 42 4,57 1,417 ,219 4,13 5,01 2 7 

Twitter 42 3,71 1,566 ,242 3,23 4,20 1 7 

LinkedIn 42 3,71 1,566 ,242 3,23 4,20 1 7 

Total 126 4,00 1,559 ,139 3,73 4,27 1 7 

 

ANOVA 

Q12SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 20,571 2 10,286 4,464 ,013 

Within Groups 283,429 123 2,304   

Total 304,000 125    

 

 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Q12SUM  

 Bonferroni 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Facebook 
Twitter ,857

*
 ,331 ,032 ,05 1,66 

LinkedIn ,857
*
 ,331 ,032 ,05 1,66 

Twitter 
Facebook -,857

*
 ,331 ,032 -1,66 -,05 

LinkedIn ,000 ,331 1,000 -,80 ,80 

LinkedIn 
Facebook -,857

*
 ,331 ,032 -1,66 -,05 

Twitter ,000 ,331 1,000 -,80 ,80 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Oneway 
Q13.My view of using the following social media in relation to contacting other users is 

Descriptives 

Q13SUM 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook 42 4,02 1,957 ,302 3,41 4,63 1 7 

Twitter 42 3,21 1,646 ,254 2,70 3,73 1 7 

LinkedIn 42 3,83 1,497 ,231 3,37 4,30 1 7 

Total 126 3,69 1,732 ,154 3,39 4,00 1 7 

 

 

ANOVA 

Q13SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15,048 2 7,524 2,571 ,081 

Within Groups 359,881 123 2,926   

Total 374,929 125    

 

 
Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Q13SUM  

 Bonferroni 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Facebook 
Twitter ,810 ,373 ,096 -,10 1,72 

LinkedIn ,190 ,373 1,000 -,72 1,10 

Twitter 
Facebook -,810 ,373 ,096 -1,72 ,10 

LinkedIn -,619 ,373 ,299 -1,53 ,29 

LinkedIn 
Facebook -,190 ,373 1,000 -1,10 ,72 

Twitter ,619 ,373 ,299 -,29 1,53 
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Univariate Analysis of Variance 
Q14.I use the following social media to share my activities with family and friends 
 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Rolecategory 1 User of product 

(End-User) 

15 

2 Contracting 

authorities 

24 

3 Employee of BAE 

Systems 

75 

4 Others 12 

SocialMediaType 1 Facebook 42 

2 Twitter 42 

3 LinkedIn 42 

 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Q14SUM 

Rolecategory SocialMediaType Mean Std. Deviation N 

User of product (End-User) Facebook 5,60 ,548 5 

Twitter 2,80 1,304 5 

LinkedIn 1,60 ,894 5 

Total 3,33 1,952 15 

Contracting authorities Facebook 3,88 2,416 8 

Twitter 2,75 1,488 8 

LinkedIn 2,75 1,669 8 

Total 3,13 1,895 24 

Employee of BAE Systems Facebook 4,08 2,253 25 

Twitter 2,80 1,979 25 

LinkedIn 2,72 1,487 25 

Total 3,20 2,007 75 

Others Facebook 5,50 3,000 4 

Twitter 2,00 2,000 4 

LinkedIn 1,00 ,000 4 

Total 2,83 2,758 12 

Total Facebook 4,36 2,250 42 

Twitter 2,71 1,785 42 

LinkedIn 2,43 1,484 42 

Total 3,17 2,039 126 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Q14SUM 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 124,545
a
 11 11,322 3,268 ,001 

Intercept 761,179 1 761,179 219,707 ,000 

Rolecategory 1,875 3 ,625 ,180 ,910 

SocialMediaType 109,293 2 54,647 15,773 ,000 

Rolecategory * SocialMediaType 31,670 6 5,278 1,524 ,177 

Error 394,955 114 3,465   

Total 1783,000 126    

Corrected Total 519,500 125    

a. R Squared = ,240 (Adjusted R Squared = ,166) 

 

 

 
Estimated Marginal Means 

 

1. Grand Mean 

Dependent Variable:Q14SUM 

Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

3,123 ,211 2,706 3,540 

 

 
 
2. Rolecategory 

Estimates 

Dependent Variable:Q14SUM 

Rolecategory Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

User of product (End-User) 3,333 ,481 2,381 4,285 

Contracting authorities 3,125 ,380 2,372 3,878 

Employee of BAE Systems 3,200 ,215 2,774 3,626 

Others 2,833 ,537 1,769 3,898 
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Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Q14SUM 

(I) Rolecategory (J) Rolecategory 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval 

for Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

User of product 

(End-User) 

Contracting 

authorities 

,208 ,613 ,734 -1,005 1,422 

Employee of BAE 

Systems 

,133 ,526 ,801 -,910 1,176 

Others ,500 ,721 ,489 -,928 1,928 

Contracting 

authorities 

User of product 

(End-User) 

-,208 ,613 ,734 -1,422 1,005 

Employee of BAE 

Systems 

-,075 ,437 ,864 -,940 ,790 

Others ,292 ,658 ,658 -1,012 1,595 

Employee of BAE 

Systems 

User of product 

(End-User) 

-,133 ,526 ,801 -1,176 ,910 

Contracting 

authorities 

,075 ,437 ,864 -,790 ,940 

Others ,367 ,579 ,528 -,780 1,513 

Others User of product 

(End-User) 

-,500 ,721 ,489 -1,928 ,928 

Contracting 

authorities 

-,292 ,658 ,658 -1,595 1,012 

Employee of BAE 

Systems 

-,367 ,579 ,528 -1,513 ,780 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Q14SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 1,875 3 ,625 ,180 ,910 

Error 394,955 114 3,465   

The F tests the effect of Rolecategory. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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3. SocialMediaType 

 

Estimates 

Dependent Variable:Q14SUM 

SocialMediaType Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook 4,764 ,365 4,041 5,487 

Twitter 2,588 ,365 1,865 3,310 

LinkedIn 2,017 ,365 1,295 2,740 

 

 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Q14SUM 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook Twitter 2,176
*
 ,516 ,000 1,154 3,199 

LinkedIn 2,746
*
 ,516 ,000 1,724 3,769 

Twitter Facebook -2,176
*
 ,516 ,000 -3,199 -1,154 

LinkedIn ,570 ,516 ,272 -,452 1,592 

LinkedIn Facebook -2,746
*
 ,516 ,000 -3,769 -1,724 

Twitter -,570 ,516 ,272 -1,592 ,452 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:Q14SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 109,293 2 54,647 15,773 ,000 

Error 394,955 114 3,465   

The F tests the effect of SocialMediaType. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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4. Rolecategory * SocialMediaType 

Dependent Variable:Q14SUM 

Rolecategory SocialMediaType Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

User of product (End-User) Facebook 5,600 ,832 3,951 7,249 

Twitter 2,800 ,832 1,151 4,449 

LinkedIn 1,600 ,832 -,049 3,249 

Contracting authorities Facebook 3,875 ,658 2,571 5,179 

Twitter 2,750 ,658 1,446 4,054 

LinkedIn 2,750 ,658 1,446 4,054 

Employee of BAE Systems Facebook 4,080 ,372 3,343 4,817 

Twitter 2,800 ,372 2,063 3,537 

LinkedIn 2,720 ,372 1,983 3,457 

Others Facebook 5,500 ,931 3,656 7,344 

Twitter 2,000 ,931 ,156 3,844 

LinkedIn 1,000 ,931 -,844 2,844 
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Post Hoc Tests 
 
Rolecategory 

Multiple Comparisons 

Q14SUM 

Bonferroni 

(I) Rolecategory (J) Rolecategory 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

User of product 

(End-User) 

Contracting 

authorities 

,21 ,613 1,000 -1,44 1,85 

Employee of BAE 

Systems 

,13 ,526 1,000 -1,28 1,55 

Others ,50 ,721 1,000 -1,44 2,44 

Contracting 

authorities 

User of product 

(End-User) 

-,21 ,613 1,000 -1,85 1,44 

Employee of BAE 

Systems 

-,07 ,437 1,000 -1,25 1,10 

Others ,29 ,658 1,000 -1,48 2,06 

Employee of BAE 

Systems 

User of product 

(End-User) 

-,13 ,526 1,000 -1,55 1,28 

Contracting 

authorities 

,07 ,437 1,000 -1,10 1,25 

Others ,37 ,579 1,000 -1,19 1,92 

Others User of product 

(End-User) 

-,50 ,721 1,000 -2,44 1,44 

Contracting 

authorities 

-,29 ,658 1,000 -2,06 1,48 

Employee of BAE 

Systems 

-,37 ,579 1,000 -1,92 1,19 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 3,465. 
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Homogeneous Subsets 
 
SocialMediaType 

 

Multiple Comparisons 

Q14SUM 

Bonferroni 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Facebook Twitter 1,64
*
 ,406 ,000 ,66 2,63 

LinkedIn 1,93
*
 ,406 ,000 ,94 2,92 

Twitter Facebook -1,64
*
 ,406 ,000 -2,63 -,66 

LinkedIn ,29 ,406 1,000 -,70 1,27 

LinkedIn Facebook -1,93
*
 ,406 ,000 -2,92 -,94 

Twitter -,29 ,406 1,000 -1,27 ,70 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 3,465. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Univariate Analysis of Variance 

Q15.I use the following social media to share my opinions and thoughts with others 
 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Rolecategory 

1 
User of product 

(End-User) 
15 

2 
Contracting 

authorities 
24 

3 
Employee of 

BAE Systems 
75 

4 Others 12 

SocialMediaType 

1 Facebook 42 

2 Twitter 42 

3 LinkedIn 42 

 

                                                     Descriptive Statistics 

Dependent Variable: Q15SUM 

Rolecategory SocialMediaType Mean Std. Deviation N 

User of product (End-User) 

Facebook 5,40 ,548 5 

Twitter 3,20 1,643 5 

LinkedIn 2,00 1,414 5 

Total 3,53 1,885 15 

Contracting authorities 

Facebook 4,13 2,167 8 

Twitter 2,38 1,188 8 

LinkedIn 2,75 1,753 8 

Total 3,08 1,840 24 

Employee of BAE Systems 

Facebook 3,48 2,064 25 

Twitter 2,84 1,841 25 

LinkedIn 2,52 1,610 25 

Total 2,95 1,866 75 

Others 

Facebook 4,75 2,630 4 

Twitter 3,75 3,202 4 

LinkedIn 1,00 ,000 4 

Total 3,17 2,725 12 

Total 

Facebook 3,95 2,071 42 

Twitter 2,88 1,837 42 

LinkedIn 2,36 1,575 42 

Total 3,06 1,942 126 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Q15SUM 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 89,902
a
 11 8,173 2,442 ,009 

Intercept 790,502 1 790,502 236,162 ,000 

Rolecategory 4,472 3 1,491 ,445 ,721 

SocialMediaType 73,921 2 36,961 11,042 ,000 

Rolecategory * SocialMediaType 29,890 6 4,982 1,488 ,188 

Error 381,590 114 3,347   

Total 1654,000 126    

Corrected Total 471,492 125    

a. R Squared = ,191 (Adjusted R Squared = ,113) 

 

 

 
Estimated Marginal Means 

 

1. Grand Mean 

Dependent Variable: Q15SUM 

Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

3,182 ,207 2,772 3,593 

 

 
2. Rolecategory 

Estimates 

Dependent Variable: Q15SUM 

Rolecategory Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper 

Bound 

User of product 

(End-User) 
3,533 ,472 2,598 4,469 

Contracting 

authorities 
3,083 ,373 2,344 3,823 

Employee of BAE 

Systems 
2,947 ,211 2,528 3,365 

Others 3,167 ,528 2,120 4,213 
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Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: Q15SUM 

(I) Rolecategory (J) Rolecategory Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig.
a
 95% Confidence Interval 

for Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

User of product 

(End-User) 

Contracting 

authorities 
,450 ,602 ,456 -,743 1,643 

Employee of BAE 

Systems 
,587 ,517 ,259 -,438 1,612 

Others ,367 ,709 ,606 -1,037 1,770 

Contracting 

authorities 

User of product 

(End-User) 
-,450 ,602 ,456 -1,643 ,743 

Employee of BAE 

Systems 
,137 ,429 ,751 -,713 ,987 

Others -,083 ,647 ,898 -1,365 1,198 

Employee of BAE 

Systems 

User of product 

(End-User) 
-,587 ,517 ,259 -1,612 ,438 

Contracting 

authorities 
-,137 ,429 ,751 -,987 ,713 

Others -,220 ,569 ,700 -1,347 ,907 

Others 

User of product 

(End-User) 
-,367 ,709 ,606 -1,770 1,037 

Contracting 

authorities 
,083 ,647 ,898 -1,198 1,365 

Employee of BAE 

Systems 
,220 ,569 ,700 -,907 1,347 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable: Q15SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 4,472 3 1,491 ,445 ,721 

Error 381,590 114 3,347   

The F tests the effect of Rolecategory. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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3. SocialMediaType 

 

Estimates 

Dependent Variable: Q15SUM 

SocialMediaType Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook 4,439 ,359 3,728 5,149 

Twitter 3,041 ,359 2,331 3,752 

LinkedIn 2,067 ,359 1,357 2,778 

 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: Q15SUM 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 

Sig.
b
 95% Confidence Interval for 

Difference
b
 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook 
Twitter 1,397

*
 ,507 ,007 ,393 2,402 

LinkedIn 2,371
*
 ,507 ,000 1,366 3,376 

Twitter 
Facebook -1,397

*
 ,507 ,007 -2,402 -,393 

LinkedIn ,974 ,507 ,057 -,031 1,979 

LinkedIn 
Facebook -2,371

*
 ,507 ,000 -3,376 -1,366 

Twitter -,974 ,507 ,057 -1,979 ,031 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable: Q15SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 73,921 2 36,961 11,042 ,000 

Error 381,590 114 3,347   

The F tests the effect of SocialMediaType. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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4. Rolecategory * SocialMediaType 

Dependent Variable: Q15SUM 

Rolecategory SocialMediaType Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

User of product (End-User) 

Facebook 5,400 ,818 3,779 7,021 

Twitter 3,200 ,818 1,579 4,821 

LinkedIn 2,000 ,818 ,379 3,621 

Contracting authorities 

Facebook 4,125 ,647 2,844 5,406 

Twitter 2,375 ,647 1,094 3,656 

LinkedIn 2,750 ,647 1,469 4,031 

Employee of BAE Systems 

Facebook 3,480 ,366 2,755 4,205 

Twitter 2,840 ,366 2,115 3,565 

LinkedIn 2,520 ,366 1,795 3,245 

Others 

Facebook 4,750 ,915 2,938 6,562 

Twitter 3,750 ,915 1,938 5,562 

LinkedIn 1,000 ,915 -,812 2,812 
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Univariate Analysis of Variance 
Q16.I use the following social media to receive information about companies  

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Rolecategory 1 User of product 

(End-User) 

15 

2 Contracting 

authorities 

24 

3 Employee of BAE 

Systems 

75 

4 Others 12 

SocialMediaType 1 Facebook 42 

2 Twitter 42 

3 LinkedIn 42 

 

 

Dependent Variable:Q16SUM                              Descriptive Statistics 

Rolecategory SocialMediaType Mean Std. Deviation N 

User of product (End-User) Facebook 4,80 ,837 5 

Twitter 1,60 ,894 5 

LinkedIn 4,60 2,074 5 

Total 3,67 1,988 15 

Contracting authorities Facebook 4,00 2,138 8 

Twitter 2,38 1,302 8 

LinkedIn 5,25 1,832 8 

Total 3,87 2,092 24 

Employee of BAE Systems Facebook 3,24 1,943 25 

Twitter 2,28 1,275 25 

LinkedIn 3,96 2,300 25 

Total 3,16 1,987 75 

Others Facebook 2,50 1,732 4 

Twitter 2,25 1,500 4 

LinkedIn 2,25 1,893 4 

Total 2,33 1,557 12 

Total Facebook 3,50 1,916 42 

Twitter 2,21 1,240 42 

LinkedIn 4,12 2,233 42 

Total 3,28 1,995 126 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Q16SUM 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 123,643
a
 11 11,240 3,430 ,000 

Intercept 828,835 1 828,835 252,886 ,000 

Rolecategory 22,573 3 7,524 2,296 ,082 

SocialMediaType 51,929 2 25,965 7,922 ,001 

Rolecategory * SocialMediaType 21,768 6 3,628 1,107 ,363 

Error 373,635 114 3,277   

Total 1851,000 126    

Corrected Total 497,278 125    

a. R Squared = ,249 (Adjusted R Squared = ,176) 

 

 
Estimated Marginal Means 

 

1. Grand Mean 

Dependent Variable:Q16SUM 

Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

3,259 ,205 2,853 3,665 

 

 

 
2. Rolecategory 

 

Estimates 

Dependent Variable:Q16SUM 

Rolecategory Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

User of product (End-User) 3,667 ,467 2,741 4,593 

Contracting authorities 3,875 ,370 3,143 4,607 

Employee of BAE Systems 3,160 ,209 2,746 3,574 

Others 2,333 ,523 1,298 3,369 
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Dependent Variable:Q16SUM                                                 Pairwise Comparisons 

(I) Rolecategory (J) Rolecategory 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval 

for Difference
a
 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

User of product 

(End-User) 

Contracting 

authorities 

-,208 ,596 ,727 -1,389 ,972 

Employee of BAE 

Systems 

,507 ,512 ,325 -,508 1,521 

Others 1,333 ,701 ,060 -,056 2,722 

Contracting 

authorities 

User of product 

(End-User) 

,208 ,596 ,727 -,972 1,389 

Employee of BAE 

Systems 

,715 ,425 ,095 -,126 1,556 

Others 1,542
*
 ,640 ,018 ,274 2,810 

Employee of BAE 

Systems 

User of product 

(End-User) 

-,507 ,512 ,325 -1,521 ,508 

Contracting 

authorities 

-,715 ,425 ,095 -1,556 ,126 

Others ,827 ,563 ,145 -,288 1,942 

Others User of product 

(End-User) 

-1,333 ,701 ,060 -2,722 ,056 

Contracting 

authorities 

-1,542
*
 ,640 ,018 -2,810 -,274 

Employee of BAE 

Systems 

-,827 ,563 ,145 -1,942 ,288 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Univariate Tests 

Dependent Variable:Q16SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 22,573 3 7,524 2,296 ,082 

Error 373,635 114 3,277   

The F tests the effect of Rolecategory. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 

 

 

 
 
 
 
 
 
3. SocialMediaType 

 

Estimates 

Dependent Variable:Q16SUM 

SocialMediaType Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook 3,635 ,355 2,932 4,338 

Twitter 2,126 ,355 1,423 2,829 

LinkedIn 4,015 ,355 3,312 4,718 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:Q16SUM 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig.
a
 

95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

Facebook Twitter 1,509
*
 ,502 ,003 ,514 2,503 

LinkedIn -,380 ,502 ,451 -1,374 ,614 

Twitter Facebook -1,509
*
 ,502 ,003 -2,503 -,514 

LinkedIn -1,889
*
 ,502 ,000 -2,883 -,894 

LinkedIn Facebook ,380 ,502 ,451 -,614 1,374 

Twitter 1,889
*
 ,502 ,000 ,894 2,883 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 
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Univariate Tests 

Dependent Variable:Q16SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 51,929 2 25,965 7,922 ,001 

Error 373,635 114 3,277   

The F tests the effect of SocialMediaType. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 

 

 

 

4. Rolecategory * SocialMediaType 

Dependent Variable:Q16SUM 

Rolecategory SocialMediaType Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

User of product (End-User) Facebook 4,800 ,810 3,196 6,404 

Twitter 1,600 ,810 -,004 3,204 

LinkedIn 4,600 ,810 2,996 6,204 

Contracting authorities Facebook 4,000 ,640 2,732 5,268 

Twitter 2,375 ,640 1,107 3,643 

LinkedIn 5,250 ,640 3,982 6,518 

Employee of BAE Systems Facebook 3,240 ,362 2,523 3,957 

Twitter 2,280 ,362 1,563 2,997 

LinkedIn 3,960 ,362 3,243 4,677 

Others Facebook 2,500 ,905 ,707 4,293 

Twitter 2,250 ,905 ,457 4,043 

LinkedIn 2,250 ,905 ,457 4,043 
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Post Hoc Tests 

 

 
Rolecategory 

 

Multiple Comparisons 

Q16SUM 

Bonferroni 

(I) Rolecategory (J) Rolecategory 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

User of product 

(End-User) 

Contracting 

authorities 

-,21 ,596 1,000 -1,81 1,39 

Employee of BAE 

Systems 

,51 ,512 1,000 -,87 1,88 

Others 1,33 ,701 ,358 -,55 3,22 

Contracting 

authorities 

User of product 

(End-User) 

,21 ,596 1,000 -1,39 1,81 

Employee of BAE 

Systems 

,71 ,425 ,569 -,43 1,86 

Others 1,54 ,640 ,106 -,18 3,26 

Employee of BAE 

Systems 

User of product 

(End-User) 

-,51 ,512 1,000 -1,88 ,87 

Contracting 

authorities 

-,71 ,425 ,569 -1,86 ,43 

Others ,83 ,563 ,868 -,68 2,34 

Others User of product 

(End-User) 

-1,33 ,701 ,358 -3,22 ,55 

Contracting 

authorities 

-1,54 ,640 ,106 -3,26 ,18 

Employee of BAE 

Systems 

-,83 ,563 ,868 -2,34 ,68 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 3,278. 
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Homogeneous Subsets 
 
SocialMediaType 

 

Multiple Comparisons 

Q16SUM 

Bonferroni 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Facebook Twitter 1,29
*
 ,395 ,004 ,33 2,25 

LinkedIn -,62 ,395 ,360 -1,58 ,34 

Twitter Facebook -1,29
*
 ,395 ,004 -2,25 -,33 

LinkedIn -1,90
*
 ,395 ,000 -2,86 -,94 

LinkedIn Facebook ,62 ,395 ,360 -,34 1,58 

Twitter 1,90
*
 ,395 ,000 ,94 2,86 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 3,278. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Oneway 

Q17.When I need to access information for my job assignments, I use the following 

social media  

 

 

Descriptives 

Q17SUM 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Facebook 42 2,05 1,396 ,215 1,61 2,48 1 6 

Twitter 42 1,86 1,539 ,238 1,38 2,34 1 7 

LinkedIn 42 2,95 1,497 ,231 2,49 3,42 1 6 

Total 126 2,29 1,543 ,137 2,01 2,56 1 7 

 

ANOVA 

Q17SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 28,762 2 14,381 6,577 ,002 

Within Groups 268,952 123 2,187   

Total 297,714 125    

 

 
Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Q17SUM 

Bonferroni 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Facebook Twitter ,190 ,323 1,000 -,59 ,97 

LinkedIn -,905
*
 ,323 ,018 -1,69 -,12 

Twitter Facebook -,190 ,323 1,000 -,97 ,59 

LinkedIn -1,095
*
 ,323 ,003 -1,88 -,31 

LinkedIn Facebook ,905
*
 ,323 ,018 ,12 1,69 

Twitter 1,095
*
 ,323 ,003 ,31 1,88 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Oneway 
Q18. The following social media could be useful in supporting me in my job 

assignment 
 

 

Descriptives 

Q18SUM 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Facebook 42 2,79 1,601 ,247 2,29 3,28 1 6 

Twitter 42 2,26 1,531 ,236 1,78 2,74 1 7 

LinkedIn 42 3,95 1,696 ,262 3,42 4,48 1 7 

Total 126 3,00 1,748 ,156 2,69 3,31 1 7 

 

 

ANOVA 

Q18SUM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 62,905 2 31,452 12,124 ,000 

Within Groups 319,095 123 2,594   

Total 382,000 125    

 

 
 
Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Q18SUM 

Bonferroni 

(I) 

SocialMediaType 

(J) 

SocialMediaType 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Facebook Twitter ,524 ,351 ,416 -,33 1,38 

LinkedIn -1,167
*
 ,351 ,004 -2,02 -,31 

Twitter Facebook -,524 ,351 ,416 -1,38 ,33 

LinkedIn -1,690
*
 ,351 ,000 -2,54 -,84 

LinkedIn Facebook 1,167
*
 ,351 ,004 ,31 2,02 

Twitter 1,690
*
 ,351 ,000 ,84 2,54 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Appendix 3 - Korrelationsanalys 
Correlations  
Q10. From my point of view, I have confidence in how the following social media are 

treating information that I post on the website*Q27.I would like to communicate with 

BAE Systems through the following social media 
 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q10.FB 3,81 1,469 42 

Q10.TW 3,24 1,265 42 

Q10.LK 4,40 1,380 42 

Q27.FB 3,62 1,975 42 

Q27.TW 2,60 1,483 42 

Q27.LK 3,88 1,864 42 

 

 

 

 

Correlations 

 Q10.FB Q10.TW Q10.LK Q27.FB Q27.TW Q27.LK 

Q10.FB 

Pearson Correlation 1 ,353
*
 ,352

*
 ,285 ,244 ,357

*
 

Sig. (2-tailed)  ,022 ,022 ,067 ,120 ,020 

N 42 42 42 42 42 42 

Q10.TW 

Pearson Correlation ,353
*
 1 ,223 -,041 ,261 ,157 

Sig. (2-tailed) ,022  ,156 ,797 ,095 ,320 

N 42 42 42 42 42 42 

Q10.LK 

Pearson Correlation ,352
*
 ,223 1 -,032 -,276 ,209 

Sig. (2-tailed) ,022 ,156  ,843 ,077 ,184 

N 42 42 42 42 42 42 

Q27.FB 

Pearson Correlation ,285 -,041 -,032 1 ,279 ,372
*
 

Sig. (2-tailed) ,067 ,797 ,843  ,073 ,015 

N 42 42 42 42 42 42 

Q27.TW 

Pearson Correlation ,244 ,261 -,276 ,279 1 ,282 

Sig. (2-tailed) ,120 ,095 ,077 ,073  ,070 

N 42 42 42 42 42 42 

Q27.LK 

Pearson Correlation ,357
*
 ,157 ,209 ,372

*
 ,282 1 

Sig. (2-tailed) ,020 ,320 ,184 ,015 ,070  

N 42 42 42 42 42 42 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 
Q11.My view of the following social media in relation to finding information is*Q26.I 

would like information about BAE Systems as a company through the following social 

media 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q11.FB 4,33 1,557 42 

Q11.TW 3,05 1,343 42 

Q11.LK 4,05 1,268 42 

Q26.FB 3,98 1,801 42 

Q26.TW 2,71 1,535 42 

Q.26.LK 4,55 1,756 42 

 

Correlations 

 Q11.FB Q11.TW Q11.LK Q26.FB Q26.TW Q.26.LK 

Q11.FB 

Pearson Correlation 1 ,494
**
 ,041 ,621

**
 ,337

*
 ,164 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,796 ,000 ,029 ,301 

N 42 42 42 42 42 42 

Q11.TW 

Pearson Correlation ,494
**
 1 ,214 ,192 ,741

**
 ,196 

Sig. (2-tailed) ,001  ,174 ,223 ,000 ,214 

N 42 42 42 42 42 42 

Q11.LK 

Pearson Correlation ,041 ,214 1 -,032 ,070 ,196 

Sig. (2-tailed) ,796 ,174  ,843 ,660 ,213 

N 42 42 42 42 42 42 

Q26.FB 

Pearson Correlation ,621
**
 ,192 -,032 1 ,350

*
 ,467

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,223 ,843  ,023 ,002 

N 42 42 42 42 42 42 

Q26.TW 

Pearson Correlation ,337
*
 ,741

**
 ,070 ,350

*
 1 ,449

**
 

Sig. (2-tailed) ,029 ,000 ,660 ,023  ,003 

N 42 42 42 42 42 42 

Q.26.LK 

Pearson Correlation ,164 ,196 ,196 ,467
**
 ,449

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,301 ,214 ,213 ,002 ,003  

N 42 42 42 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations  
Q12.My view of the following social media according to the usability of sharing 

information*Q31.The following social medias could be useful (i.e direct costumer 

communication, feedback, customer support) for the environment BAE Systems 

operates in 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q12.FB 4,57 1,417 42 

Q12.TW 3,71 1,566 42 

Q12.LK 4,07 1,488 42 

Q31.FB 4,07 1,688 42 

Q31.TW 2,81 1,330 42 

Q31.LK 3,81 1,671 42 

 

 

Correlations Q12.FB Q12.TW Q12.LK Q31.FB Q31.TW Q31.LK 

Q12.FB 

Pearson Correlation 1 ,537
**
 ,096 ,523

**
 ,409

**
 ,222 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,546 ,000 ,007 ,157 

N 42 42 42 42 42 42 

Q12.TW 

Pearson Correlation ,537
**
 1 ,030 -,029 ,559

**
 -,096 

Sig. (2-tailed) ,000  ,851 ,855 ,000 ,546 

N 42 42 42 42 42 42 

Q12.LK 

Pearson Correlation ,096 ,030 1 ,095 ,180 ,486
**
 

Sig. (2-tailed) ,546 ,851  ,549 ,255 ,001 

N 42 42 42 42 42 42 

Q31.FB 

Pearson Correlation ,523
**
 -,029 ,095 1 ,387

*
 ,550

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,855 ,549  ,011 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 

Q31.TW 

Pearson Correlation ,409
**
 ,559

**
 ,180 ,387

*
 1 ,368

*
 

Sig. (2-tailed) ,007 ,000 ,255 ,011  ,017 

N 42 42 42 42 42 42 

Q31.LK 

Pearson Correlation ,222 -,096 ,486
**
 ,550

**
 ,368

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,157 ,546 ,001 ,000 ,017  

N 42 42 42 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 
Q13.My view of using the following social media in relation to contacting other users 

is*Q27.I would like to communicate with BAE Systems through the following social 

media 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q13.FB 4,02 1,957 42 

Q13.TW 3,21 1,646 42 

Q13.LK 3,83 1,497 42 

Q27.FB 3,62 1,975 42 

Q27.TW 2,60 1,483 42 

Q27.LK 3,88 1,864 42 

 

 

 

Correlations 

 Q13.FB Q13.TW Q13.LK Q27.FB Q27.TW Q27.LK 

Q13.FB 

Pearson Correlation 1 ,301 ,393
*
 ,185 ,138 -,013 

Sig. (2-tailed)  ,052 ,010 ,240 ,384 ,937 

N 42 42 42 42 42 42 

Q13.TW 

Pearson Correlation ,301 1 ,193 -,267 ,176 ,001 

Sig. (2-tailed) ,052  ,221 ,087 ,264 ,997 

N 42 42 42 42 42 42 

Q13.LK 

Pearson Correlation ,393
*
 ,193 1 ,052 -,152 ,010 

Sig. (2-tailed) ,010 ,221  ,742 ,336 ,949 

N 42 42 42 42 42 42 

Q27.FB 

Pearson Correlation ,185 -,267 ,052 1 ,279 ,372
*
 

Sig. (2-tailed) ,240 ,087 ,742  ,073 ,015 

N 42 42 42 42 42 42 

Q27.TW 

Pearson Correlation ,138 ,176 -,152 ,279 1 ,282 

Sig. (2-tailed) ,384 ,264 ,336 ,073  ,070 

N 42 42 42 42 42 42 

Q27.LK 

Pearson Correlation -,013 ,001 ,010 ,372
*
 ,282 1 

Sig. (2-tailed) ,937 ,997 ,949 ,015 ,070  

N 42 42 42 42 42 42 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 
Q15.I use the following social media to share my opinions and thoughts with 

others*Q28.I would like to hear about BAE Systems opinions through the following 

social media 
 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q15.FB 3,95 2,071 42 

Q15.TW 2,88 1,837 42 

Q.15.LK 2,36 1,575 42 

Q28.FB 3,93 1,930 42 

Q28.TW 2,57 1,532 42 

Q28.LK 4,10 1,736 42 

 

 

Correlations 

 Q15.FB Q15.TW Q.15.LK Q28.FB Q28.TW Q28.LK 

Q15.FB 

Pearson Correlation 1 ,383
*
 ,237 ,719

**
 ,239 ,503

**
 

Sig. (2-tailed)  ,012 ,130 ,000 ,127 ,001 

N 42 42 42 42 42 42 

Q15.TW 

Pearson Correlation ,383
*
 1 ,411

**
 ,493

**
 ,726

**
 ,478

**
 

Sig. (2-tailed) ,012  ,007 ,001 ,000 ,001 

N 42 42 42 42 42 42 

Q.15.LK 

Pearson Correlation ,237 ,411
**
 1 ,362

*
 ,287 ,407

**
 

Sig. (2-tailed) ,130 ,007  ,019 ,065 ,008 

N 42 42 42 42 42 42 

Q28.FB 

Pearson Correlation ,719
**
 ,493

**
 ,362

*
 1 ,393

**
 ,562

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,019  ,010 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 

Q28.TW 

Pearson Correlation ,239 ,726
**
 ,287 ,393

**
 1 ,392

*
 

Sig. (2-tailed) ,127 ,000 ,065 ,010  ,010 

N 42 42 42 42 42 42 

Q28.LK 

Pearson Correlation ,503
**
 ,478

**
 ,407

**
 ,562

**
 ,392

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,008 ,000 ,010  

N 42 42 42 42 42 42 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
Q16.I use the following social media to receive information about companies*Q32.The 

following social media increases the availability of information 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q16.FB 3,50 1,916 42 

Q16.TW 2,21 1,240 42 

Q16.LK 4,12 2,233 42 

Q32.FB 4,38 1,622 42 

Q32.TW 3,57 1,532 42 

Q32.LK 4,14 1,571 42 

 

 

Correlations 

 Q16.FB Q16.TW Q16.LK Q32.FB Q32.TW Q32.LK 

Q16.FB 

Pearson Correlation 1 ,477
**
 ,596

**
 ,628

**
 ,349

*
 ,227 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,000 ,000 ,024 ,148 

N 42 42 42 42 42 42 

Q16.TW 

Pearson Correlation ,477
**
 1 ,431

**
 ,528

**
 ,460

**
 ,234 

Sig. (2-tailed) ,001  ,004 ,000 ,002 ,135 

N 42 42 42 42 42 42 

Q16.LK 

Pearson Correlation ,596
**
 ,431

**
 1 ,479

**
 ,193 ,398

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004  ,001 ,220 ,009 

N 42 42 42 42 42 42 

Q32.FB 

Pearson Correlation ,628
**
 ,528

**
 ,479

**
 1 ,577

**
 ,600

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001  ,000 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 

Q32.TW 

Pearson Correlation ,349
*
 ,460

**
 ,193 ,577

**
 1 ,482

**
 

Sig. (2-tailed) ,024 ,002 ,220 ,000  ,001 

N 42 42 42 42 42 42 

Q32.LK 

Pearson Correlation ,227 ,234 ,398
**
 ,600

**
 ,482

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,148 ,135 ,009 ,000 ,001  

N 42 42 42 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 
Q18.The following social media could be useful in supporting me in my job 

assignment*Q25.I would like to take part of information about job opportunities and 

career opportunities from BAE Systems through the following social media 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q18.FB 2,79 1,601 42 

Q18.TW 2,26 1,531 42 

Q18.LK 3,95 1,696 42 

Q25.FB 3,86 1,676 42 

Q25.TW 2,90 1,543 42 

Q25.LK 5,31 1,660 42 

 

 

Correlations 

 Q18.FB Q18.TW Q18.LK Q25.FB Q25.TW Q25.LK 

Q18.FB 

Pearson Correlation 1 ,611
**
 ,526

**
 ,516

**
 ,446

**
 ,365

*
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,003 ,017 

N 42 42 42 42 42 42 

Q18.TW 

Pearson Correlation ,611
**
 1 ,221 ,462

**
 ,723

**
 ,399

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,160 ,002 ,000 ,009 

N 42 42 42 42 42 42 

Q18.LK 

Pearson Correlation ,526
**
 ,221 1 ,169 ,213 ,413

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,160  ,284 ,176 ,007 

N 42 42 42 42 42 42 

Q25.FB 

Pearson Correlation ,516
**
 ,462

**
 ,169 1 ,476

**
 ,551

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,284  ,001 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 

Q25.TW 

Pearson Correlation ,446
**
 ,723

**
 ,213 ,476

**
 1 ,307

*
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,176 ,001  ,048 

N 42 42 42 42 42 42 

Q25.LK 

Pearson Correlation ,365
*
 ,399

**
 ,413

**
 ,551

**
 ,307

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,017 ,009 ,007 ,000 ,048  

N 42 42 42 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Q33.Which of the following social media platforms do you think is the most appropriate 

from the assumptions below? 
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Results Summary 
 

Section 2 - Social media and BAE Systems  
 

Which of the following social media platforms do you think is the most appropriate 
from the assumptions below? 

  Facebook Twitter LinkedIn 
Response 

Total 

Publish information 
52.38% 

(22) 
7.14% 

(3) 
40.48% 

(17) 
42 

Expand Customer communication 
33.33% 

(14) 
14.29% 

(6) 
52.38% 

(22) 
42 

Opportunities to increase customer 
relationships 

35.71% 
(15) 

14.29% 
(6) 

50.00% 
(21) 

42 

Feedback 
50.00% 

(21) 
21.43% 

(9) 
28.57% 

(12) 
42 

Customer support/service 
61.90% 

(26) 
7.14% 

(3) 
30.95% 

(13) 
42 

Market research 
38.10% 

(16) 
14.29% 

(6) 
47.62% 

(20) 
42 

Advertising 
61.90% 

(26) 
9.52% 

(4) 
28.57% 

(12) 
42 

Job/Career Opportunities 
23.81% 

(10) 
0.00% 

(0) 
76.19% 

(32) 
42 

 
answered 42 

skipped 0 
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Matrix Charts 
 

1. Publish information Percent Total 

1 Facebook   

 

52.38% 22 

2 Twitter   

 

7.14% 3 

3 LinkedIn   

 

40.48% 17 

  

Analysis Mean: 1.881 Std. Deviation: 0.956 Satisfaction Rate: 44.05 

Variance: 0.914 Std. Error: 0.148   

 

answered 42 

 
2. Expand Customer communication Percent Total 

1 Facebook   

 

33.33% 14 

2 Twitter   

 

14.29% 6 

3 LinkedIn   

 

52.38% 22 

  

Analysis Mean: 2.19 Std. Deviation: 0.906 Satisfaction Rate: 59.52 

Variance: 0.821 Std. Error: 0.14   

 

answered 42 

 
3. Opportunities to increase customer relationships Percent Total 

1 Facebook   

 

35.71% 15 

2 Twitter   

 

14.29% 6 

3 LinkedIn   

 

50.00% 21 

  

Analysis Mean: 2.143 Std. Deviation: 0.915 Satisfaction Rate: 57.14 

Variance: 0.837 Std. Error: 0.141   

 

answered 42 

 
4. Feedback Percent Total 

1 Facebook   

 

50.00% 21 

2 Twitter   

 

21.43% 9 

3 LinkedIn   

 

28.57% 12 

  

Analysis Mean: 1.786 Std. Deviation: 0.86 Satisfaction Rate: 39.29 

Variance: 0.74 Std. Error: 0.133   

 

answered 42 
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5. Customer support/service Percent Total 

1 Facebook   

 

61.90% 26 

2 Twitter   

 

7.14% 3 

3 LinkedIn   

 

30.95% 13 

  

Analysis Mean: 1.69 Std. Deviation: 0.913 Satisfaction Rate: 34.52 

Variance: 0.833 Std. Error: 0.141   

 

answered 42 

 
6. Market research Percent Total 

1 Facebook   

 

38.10% 16 

2 Twitter   

 

14.29% 6 

3 LinkedIn   

 

47.62% 20 

  

Analysis Mean: 2.095 Std. Deviation: 0.921 Satisfaction Rate: 54.76 

Variance: 0.848 Std. Error: 0.142   

 

answered 42 

 
 
 

7. Advertising Percent Total 

1 Facebook   

 

61.90% 26 

2 Twitter   

 

9.52% 4 

3 LinkedIn   

 

28.57% 12 

  

Analysis Mean: 1.667 Std. Deviation: 0.891 Satisfaction Rate: 33.33 

Variance: 0.794 Std. Error: 0.137   

 

answered 42 

 
8. Job/Career Opportunities Percent Total 

1 Facebook   

 

23.81% 10 

2 Twitter   0.00% 0 

3 LinkedIn   

 

76.19% 32 

  

Analysis Mean: 2.524 Std. Deviation: 0.852 Satisfaction Rate: 76.19 

Variance: 0.726 Std. Error: 0.131   

 

answered 42 
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Q34.Which of the following social media would you recommend BAE Systems to 

apply? 

 
 
 
 
 

 

 

Results Summary 
 
 
Which of the following social media would you recommend BAE Systems to apply? 

  Response Percent Response Total 

1 Facebook   
 

33.33% 14 

2 Twitter   
 

9.52% 4 

3 LinkedIn   
 

28.57% 12 

4 No recommendation   
 

28.57% 12 

  
answered 42 

skipped 0 
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