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Sammandrag: Social media har under de senaste åren vuxit enormt inte bara bland 

enskilda människor män även bland företag. Företagen har med hjälp av social media 

möjlighet att komma närmare människor på ett sätt som man inte är van vid. 

Litteraturen påpekar möjligheter i social media som kan hjälpa företagen att förbättra 

sin prestationsförmåga. Speciellt förekommer ofta möjligheter till ökad försäljning, 

kostnadsbesparingar och förbättrat rykte och öppenhet. Eftersom det finns bara en 

liten mängd empirisk forskning på sociala medians inverkan på prestation är det ännu 

svårt att dra slutsatser över huruvida social media påverkar företagets prestation eller 

inte. Tidigare forskning har fokuserat mera på att undersöka hur företag och 

människor upplever social media samt hur företag använder social media. För att 

undersöka sambandet mellan social media och prestation utfördes en 

enkätundersökning i finska företag med minst åtta arbetare och minst en miljon i 

omsättning. Resultatet analyserade deskriptivt och genom korrelations- och 

regressionsanalys. Huvudfrågan är att hitta ett samband mellan social media och 

företagets prestation. Resultatet på basen av 65 responser indikerar att det inte finns 

ett direkt samband med social media och företagets prestation i den bemärkelse som 

prestation definieras i undersökningen. Däremot visar det sig att företagen upplever 

social media påverka företagets prestation. Att sambandet mellan social media och de 

använda prestationsmåtten inte var signifikanta betyder det inte att social media inte 

skulle bidra till förbättrad prestation. Det verkar som att företag i Finland ännu inte 

ser möjligheterna i social media och saknar strategi på hur de skulle utnyttja social 

media i sin verksamhet men samtidigt använder företagen social media för att 

förbättra prestation. Litteraturen indikerar även till att oberoende av bransch och 

storlek kan social media utnyttjas för att uppnå förbättrad prestation.  

Nyckelord: Social media, finansiell prestation, prestationsmätning, Social kapital, 

Intrycksstyrning, varumärkesstyrning, kundrelationshantering, prestationsmätning 
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1 INLEDNING 

 Problemområde 

Social media sägs ha fått sin början i början på 1960-talet när Bruce och Susan Albeson 

startade ”Open Diary” (En tidig version av socialt kommunikationsnätverk som samlade 

samman online- dagboks skrivare till ett ställe). Den moderna uppfattningen av den 

sociala median, som behandlas i denna avhandling, uppkom dock i samband med 

grundandet av (MySpace), Facebook, Twitter, och Youtube (Kaplan & Haenlein, 2010).  

Social media ger företagen möjlighet att komma närmare kunder och därmed påverka 

dem till att anskaffa företagets produkter och tjänster. År 2012 var det redan ungefär en 

miljard användare av sociala kommunikationsnätverk, och mängden användare 

uppskattas växa i framtiden. Oberoende av riskerna som tas genom att använda sig av 

den sociala median har det inte hindrat företagen att utnyttja sociala median som ett 

verktyg till förbättring, uppehåll, och försvara företagets image. Social media i form av 

online forum, bloggar, e-post, chatt, sociala nätverks sidor (Twitter, Facebook) etc. är ett 

billigt sätt att sprida information till både externa och interna intressenter. 

(Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 2013)  

Det är nödvändigtvis inte lönsamt för företaget att vara verksam i sociala nätverk system. 

En hel del aspekter bör redogöras och kartläggas när man väl gör beslutet att bli en av 

aktörerna i social media. Ett företag som är verksam i social media bör givetvis fundera 

på hur företaget skall presenteras och hurdan information som skall spridas. Man bör ta 

i beaktande att social media är tillgänglig för alla och man kommer inte enbart att 

kommunicera med en specifik grupp människor och organisationer. Det finns också 

risker, som exempel kan man ta konkurrenter som också kommer att få den information 

som läggs tillgänglig i den sociala median. Social media är tillgänglig för allmänheten 

24h i dygnet och man måste analysera hur man vill att företaget närmar publiken. 

(Kaplan & Haenlein, 2010) 

Fler och fler företag använder sig av verktyg inom den sociala median, som till exempel 

Facebook, Twitter, Youtube, Google+, etc. Information som företagen samlar in via dessa 

verktyg ger möjligheter för analys av ett företags egna- och konkurrenters produkter, 

tjänster, uppkommande trender och attityder i den externa omgivningen 

(Wu;Shenghua;& Ling, 2013). Social media används till mer en att hålla kontakt med 

andra människor, vänner och att sprida personlig information. På grund av den enorma 
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mängd människor som använder sig av social media har företagen möjligheter som kan 

utnyttjas för att styra människor till sin egen fördel. Denna typ av marknadsföring och 

informations spridning kräver även mycket resurser till olika kontroll funktioner inom 

företaget. Social media är ett verktyg för konsumenterna att värdera produkter, företag, 

tjänster, och andra nyttigheter som företagen erbjuder; men också att utbilda varandra 

gällande olika nyttigheter som finns tillgängligt. Det är kanske det som har fått företagen 

att också vara med inom sociala nätverk. Det är inte enbart för att komma närmare 

kunderna men också för kunderna att kunna kommunicera med företaget och med 

varandra. Kunderna ger även incitament för utveckling om företaget formulerar och 

analyserar kommunikationen i de sociala verktyg som företaget är verksam i. Detta kan 

i bästa fall leda till bättre produkt utveckling och andra möjligheter. (Mangold W & 

Faulds, 2009)  

Social media har ändrat sättet för informationsspridning inom företagsvärlden 

fundamentalt. Den sociala median idag kräver att företagen som är verksamma inom 

social media behöver inte bara lyssna, men också aktivt kommunicera med externa 

intressenter. Dessa intressenter vill också bli hörda vilket ställer annorlunda krav på 

kommunikation än som företagen idag blivit vana vid. De kvalitativa och kvantitativa 

effekterna är svåra att mäta. Hur skall man finna effektiva och bra mätare som visar 

företaget hur den sociala median bidrar till företagets verksamhet? (Corstjens & Umblijs, 

2012) 

Informations och kunskaps spridande via den sociala median kan bidra till ett företags 

konkurrenskraft och värde. Social media bidrar också till ökad social kapital. Via den 

sociala median kan företag samla in idéer och kommentarer som kan medföra fördelar 

för utveckling i företagets processer (Finkbeiner, 2013). Social media kan även anknytas 

till ”företags sociala ansvar” (CSR; ”corporate social responsibility”)1. Externa 

intressenter kan bidra till beslutstagande och i olika delar i implementerings processer. 

Socialt kapital kan medföra positiva effekter för succé i ett företags planerade aktiviteter 

(Yu, 2013). Företagen antas idag inte kunna totalt ignorera externa och interna 

intressenter, och det gäller mer om företagen är villiga att aktivt utveckla sätten och 

källorna för kommunikation och information. Dock måste man komma ihåg att det är 

ännu mass-median (television, tidningar, radio) som har den största publiken eftersom 

                                                        
1 ”CSR” är kontinuerlig och långsiktig process styrd genom organisatoriska och personliga 
aspekter. i denna process är människor (intressenter), miljön, organisatorisk politik, och andra 
politiska aspekter alla delaktiga i. CSR aktiviteter är ofta associerade med finansiell prestation. 
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denna når publiken oberoende om informationen eftersöks eller inte, däremot når den 

sociala median (ex. Facebook, Twitter, Youtube, Google+) till största dels människor som 

efterfrågar information (Fieseler & Fleck, 2013).  

Finns det även en koppling mellan social media och finansiell prestation? Det finns en 

stor mängd undersökningar som studerar över hur dagens sociala media utnyttjas inom 

olika företag, och hur olika intressenter kan påverkas via social media. Några studier har 

dock inte framkommit som skulle undersöka kopplingen mellan social media och 

finansiell prestation. Eftersom social media kan medföra både positiva och negativa 

effekter för företag, bör denna typ av marknadsföring och informations spridning styras 

och övervakas aktivt. Denna typ av kontroll kostar pengar och kräver resurser från 

företaget. Men genererar denna typ av aktiviteter till ökad finansiell prestation och 

konkurrenskraft? Om nyttan är större än kostnaden, återstår frågan hur företagen mäter 

detta. Kostnaden för resurserna nedlagda på social media inom ett företag kan 

kvantifieras och därmed återstår mätningen av effekten för att vidta dessa aktiviteter. 

Det är av högt intresse att undersöka om social media kan påverka finansiell prestation. 

Den sociala median ger möjligheten att komma mycket nära konsumenter och 

konkurrenter vilket kan antas ge möjligheter till olika typer av strategiska aktiviteter som 

kan leda till ökad prestation.  

 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att undersöka om social media anses påverka företagets 

prestation. Även kommer att undersökas hur företagen använder sig av social media och 

vad företagen anser att uppnå genom att vara aktiv i social media. 

 Avgränsningar 

I denna avhandling undersöks företagens aktiviteter i social media som Facebook, 

Twitter, Youtube, LinkedIn, och Google+. Avhandlingen kommer att fokusera på små-, 

medelstora- och stora företag i Finland. Avhandlingen kommer inte att beakta bloggar 

eller liknande diskussionsforum. Företagens egna internet sidor och aktivitet i de egna 

sidorna nämns kort. Avhandlingens resultat baserar sig på enkät undersökning. Enkäten 

skickades till 501 Finska företag vilket resulterade i totalt 65 responser. 
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 Avhandlingens fortsatta uppläggning 

I det andra kapitlet presenteras och definieras problemdimensionerna. I tredje kapitlet 

redovisas tidigare forskning på området. I det fjärde kapitlet redovisas 

forskningsmetodiken med dess komponenter och data insamlingen. I femte kapitlet 

presenteras forskningsresultatet och i det sjätte kapitlet konklusioner och förslag till 

fortsatt forskning.   
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2 TEORI 

I detta kapitel kommer avhandlingen att presentera definition på social media och dess 

påverkan samt användning i företagssammanhang. Även diskuteras komponenter som 

förekommer allmänt inom litteraturen om företagens bruk av social media. Företagens 

användning av social media kan anses vara billigt men inte gratis. Företagen ingår 

kostnader för att påverka kunderna via den sociala median. Grunden för investeringar 

är, i ett vinstbringande företag, avkastning på investeringen. Detta innebär att företagen 

antas vara aktiva i social media för att uppnå icke-finansiell och finansiell nytta. 

 Social media 

Frågan vad social media är, är inte så självklar som man skulle kunna tro. Den sociala 

median har gett ett nytt sätt att kommunicera. Ofta förknippar man sociala median som 

personligt och individuellt. Ovanstående bild illustrerar hur företagen kan utnyttja ett 

nytt sätt att kommunicera med sina kunder. Hur personer ser på social media kan variera 

markant från dags tidningar till avancerade data program. Enligt Lon Safko, i sin bok 

”The social media bibel”, kan man se på begreppet ”social media” som två skilda ord, 

social- och Media. ”Social” hänvisar till instinktiva behov hos människor att vara i 

kontakt med andra människor, och ”Media” hänvisar däremot till dessa medier och 

verktyg som människor använder sig av för att bilda kontakter till andra människor. 

Social media används främst för marknadsföring, försäljning, kommunikation (Safko, 

2010). Man kan även tänka sig att Media relaterar mer till mass-median, som exempel 

tidningar, television, etc. Den traditionella mass-median är fortfarande den största 

kanalen för marknadsföring, men social media håller på att växa hela tiden (Fieseler & 

Fleck, 2013).  

Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 2013, definierar social media som internet 

plattformer genom vilka man kan sprida information till allmänheten och delta i social 

växelverkan med diverse intressenter. Företag kan via social media samla information 

om sina kunder, sammarbets parter, produkter, tjänster, och övrig information som kan 

räknas vara av betydelse för företagen. Företagen kan marknadsföra sina produkter och 

följa produkt omdöme och därmed även utveckla företagets tjänster och produkter enligt 

den feed-back som kunderna sprider i den sociala median (Schniederjans;Cao;& 

Schniederjans, 2013). Denna avhandling avser social media som internet baserade 

platformer som används av företagen för marknadsföringssyften och informations 
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spridning. År 2013 var de fem viktigaste sociala nätverks plattformar Facebook (1Miljard 

användare), Youtube 800 Miljoner användare), Twitter (200 Miljoner användare), 

Linkedin (187 Miljoner användare), och Google+ (135 Miljoner användare) (Aichner & 

Perkmann, 2013). 

Nedan presenteras statistik på volymer som rör sig i den sociala median. Data 

insamlingen är från företagens egna websidor. Från siffrorna presenterade nedan kan 

man ana den potential som ligger i den sociala median. Från de presenterade siffrorna 

ser man att det fortfarande sker utveckling i antalet registrerade användare i social 

media, med andra ord växer den sociala median kontinuerligt. 

 

Figur 1 Mängden registrerade användare som är aktiva i social media månatligen 
26.5.20142 

Den teknologiska utvecklingen har medfört att den kommunikation som tidigare utförts 

via personliga visiter, tv reklam, tidningsreklam, direkt marknadsföring, kan göras ännu 

mer effektivt och kostnadseffektivt via social media. Den traditionella median har inte 

uteslutits men närmare kompletterats med social media. Med social media hänvisar man 

till internet baserade kommunikationsnätverk, av vilka de mest populära är Twitter, 

Facebook, LinkedIn, Youtube, och Myspace (Rozenn Perrigot, 2012). Social media 

medför både möjligheter men också stora utmaningar. Det gäller inte enbart att starta 

en profil i olika plattformar inom den sociala median och hoppas på att man får positiv 

                                                        
2 Källor: http://newsroom.fb.com/company-info/ (26.5.2014), https://about.twitter.com/company 

(26.5.2014), http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-

users/ (26.5.2014), http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html (26.5.2014), 

http://press.linkedin.com/ImageLibrary/detail.aspx?MediaDetailsID=513 (26.5.2014) 

1280

1000

300 300
255

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Facebook Youtube Google+ LinkedIn Twitter

A
N

TA
LE

T 
A

K
TI

V
A

 A
N

V
Ä

N
D

A
R

E

SOCIALA NÄTVERKS PLATTFORM

http://newsroom.fb.com/company-info/
https://about.twitter.com/company
http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
http://press.linkedin.com/ImageLibrary/detail.aspx?MediaDetailsID=513


 

 

7 

publicitet utan att aktivt övervaka, utveckla och följa utvecklingen av den sociala median. 

Företag stöter ofta på människor som negativt tar upp varumärken i den sociala median. 

Det är något som man måste fundera på allvar hur man reagerar på negativa upplevelser 

och kommentarer gällande företaget eller varumärken (Woodcock;Green;& Starkey, 

2011). Att vara verksam i social media betraktas som kostnadseffektiv och billig 

marknadsföringskanal (Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 2013). Det framkommer i 

litteraturen även att speciellt små och medelstora företag som inte har råd med 

”traditionell” marknadsföring, kan dra nytta av marknadsföring i social media. 

Castronovo och Huang tar upp tre orsaker till marknadsföring via social media, 1) öka 

medvetande av företaget, 2) öka försäljning, och 3) skapa lojalitet (Castronovo & Huang, 

2012). 

Ofta debatteras nyttan av att inkludera social media i ett företags strategi. 

Marknadsföring via social media ger en direkt kommunikations kontakt med olika 

intressenter. Genom att vara nära intressenterna kan man åstadkomma olika experiment 

och undersökningar kostnadseffektivt (Rolland & Parmentier, 2013). Rolland and 

Parmentier (2013) framför även att marknadsföring och produktutveckling har genom 

den teknologiska utvecklingen möjlighet att tillsammans med företagets intressenter 

vidta åtgärder och utveckla verksamheten tillsammans. Företagen kan med åtgärder i 

social media och öppen kommunikation få information och kunskap av externa 

intressenter som kan leda till innovation och till sist även i vissa fall till produkt- och 

serviceutveckling. Man ökar på företagets så-kallade socialt kapital. Socialt kapital 

definieras ofta som resurser inom sociala nätverk som företag kan utnyttja för att 

evaluera och förbättra resultatet av specifik verksamhet (Yu, 2013).  

Företag som implementerade ”social media” som en del av företagets strategi i ett tidigt 

skede anses ha lyckats få större marknadsandelar, förbättra lönsamheten, och förstärka 

marknadsledande position. Idag räcker det dock inte att man enbart ”lyssnar”. Företagen 

som utnyttjar social media bör även bilda kvalitativ växelverkan med kunder och andra 

intressenter i social media. Kunderna är mer och mer medvetna att de har röst och de 

vill att denna röst blir hörd, vilket ger kunderna makt. Företagen bör se till att 

kommunikationen som gäller företagen inte orsakar negativa effekter för sig självt 

(Corstjens & Umblijs, 2012).   

Under 2000-talet har det skett stora förändringar i företagsvärlden genom teknologisk 

utveckling. Social media har gjort genombrott i företagsverksamheten genom att 

simplifiera informations spridning och förbättra kommunikationen mellan interna och 
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externa intressenter. Visserligen medför detta även att informationen som läggs i social 

media når människor av alla slag och även konkurrerande företag. I social media 

kommer även de som inte har expertis att ha möjlighet att kommentera och diskutera 

ärenden, positiva och negativa, som kan påverka företagen. Social media anses samla 

personer med likartade intressen i diskussioner relaterade till olika företags verksamhet. 

Genom att bilda socialt kapital i större utsträckning anses ha kostnads relaterade 

effekter, som exempel minskade transaktionskostnader och koordineringskostnader. 

(Christian & Matthes, 2013) 

Plattformar som Facebook, Twitter, Youtube, Myspace, etc. ger både kunder och 

marknadsförare möjligheter till att enkelt bilda online gemenskap och bilda diskussioner 

som även kallas för ”word of mouth” (WOW), eller ”electronic word of mouth” (eWOW). 

Denna typ av diskussion används bland annat för att sprida positiva nyheter och 

erfarenheter till andra möjliga aktörer som kan påverka företaget. Denna typ av 

diskussion betraktas som en av de mest pålitliga informationskällor tillgänglig. 

Kunderna, speciellt kundnöjdhet, kommer alltmer att vara fokusområdet i företagen i 

framtiden. Företagen försöker få långsiktiga kunder och i en väl fungerande marknad är 

det kundernas upplevda nöjdhet som argumenteras att vara en av de största faktorerna 

som skapar åtagande hos kunderna. (Sun & Chen, 2014) 

”Muntliga” diskussioner bland människor har ansetts vara den typ av information som 

individer anser vara mest pålitliga och inflytelserika. Diskussioner mellan konsumenter 

och övriga intressenter har aldrig varit under ett företags kontroll, men företagen kan 

ändå påverka diskussionerna via marknadsföring och genom reklam. När 

diskussionerna flyttar till internet, ökar mängden diskussions deltagare dramatiskt. 

Fogel (2010) anser att kommunikationen mellan företag och kunder har utvecklats från 

att vara riktad enbart från företag mot kund, till att diskussionerna har blivit mångsidiga 

där kunderna har kontakt med varandra och företaget vilket den teknologiska 

utvecklingen med social media har möjliggjort. (Fogel, 2010) 

Fogel (2010) illustrerar skillnaden på hur marknadsföring såg ut innan social media 

(internet) och när social media har blivit en källa för informationsflöde för företagen. 

Företag A illustrerar hur det var innan social media, ”one-to-many”3 och företag B 

                                                        
3 ”One-to-many” illustrerar hur kommunikation mellan intressenter fungerar via traditionell 

marknadsföring. 
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illustrerar hur denna kommunikation ser ut efter implementation av social media, 

”many-to-many”4. 

 

 
 
 
 
 
  
 
Figur 2 "One-to-many"(A) and "Many-to-many"(B). Illustrering over evolution av 

marknadsförings kommunikation. 

Skillnaden mellan den traditionella median och social media är till stor del interaktionen 

mellan olika personer, intressenter och företag. Genom social media riktar man 

marknadsföring och information till marknadssegmenten man har5. Media som 

television, radio, och tidningar har en viktig roll men ger inte direkt möjlighet till kontakt 

med övriga intressenter. Övervakning, eller även kallat ”lyssning”, är essentiellt om man 

utnyttjar den sociala median. Diskussioner i social media kan ske vilken tidpunkt och 

vilken dag som helst. Övervakning bör existera hela tiden för att ta sig information, kritik, 

och kundperspektiv angående företaget. Övervakning används till att identifiera 

kundupplevelser (positiva och negativa). Den sociala median når människor av alla typer 

som kan komma fram med upplevelser, känslor, idéer, och detta kräver aktivt deltagande 

i diskussionerna även av företaget. (Smedescu, 2013) 

Kommunikation i social media innebär även en hel del risker och utmaningar. 

Kommunikationen i social media, om väl genomtänkt, kan hämta ett företag möjligheter 

som kan leda till innovation och förbättrad prestation. Företagen gagnar redan av den 

enorma mängd information som rör sig mellan interna och externa intressenter inom 

social media. Värdet som finns i den kunskap och information som utbyts på daglig basis 

inom social media, bidrar även till företaget genom ökad värde och möjliga 

konkurrensfördelar. All denna information tillbringas via användarna som publicerar 

information, åsikter, kritik, förslag till förbättring, video filer, upplevelser, etc. 

(Finkbeiner, 2013).  

                                                        
4 ”Many-to-many” illustrerar hur kommunikationen ser ut efter de möjligheter som internet givit 

företagen.  
5 Kunder som medverkar och följer företag i social media anses ofta vara intresserade av 
företaget och aktivt följa vad företaget gör. Även social media innehar enorma mängder aktörer, 
når man oftast de som vill växelverka eller följa med företagets verksamhet. 

”One-to-many”  “Many –to-Many” 
 
            Kund                  Kund 

Företag A            Kund  Företag B                Kund 

            Kund                  Kund 
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I tidningen Kauppalehti 1.12.2014 diskuteras rederibolaget Maersks bruk av social 

media. Företaget använder social media genom att skapa diskussioner och publicera 

bilder och information. Bilder gällande Maersk företags fartyg publiceras av företaget 

själv, anställda fotografer och interna arbetare som fotograferar fartygen. Maersk 

meddelar i artikeln att de har som plan att skaffa till vissa fartyg även ”flygande” 

fotograferings maskiner. Ett exempel på risker som kan förekomma är händelsen år 2012 

när en 12-meter långt fartyg drog med sig en val, som hade fastnat fram på fartyget, till 

hamnen. Företaget kommenterade 1,5 dagar senare gällande händelsen och publicerade 

den egna versionen av händelsen och förklaring till hur företaget strävar till att undvika 

liknande händelser. Maersk har lyckats undvika katastrofer till stor del på grund av att 

de har en lojal kräts i social media. Samhället i social media som följer Maersk 

kommenterar på kommentarer som till stor del neutraliserar de negativa händelserna. 

(Kauppalehti, 2014) 

Genom att utnyttja funktioner som erbjuds i den sociala median kan man särskilja 

komponenter som företagen kan påverka på via social media. Från existerande litteratur 

har till denna undersökning valts att presentera fyra komponenter som ofta förekommer 

i litteraturen om social media och dess påverkan på prestation.  

 Prestationsmätning 

Rollen med prestationsmätning är inte enbart att kontrollera ledningens prestation, men 

att identifiera och evaluera företagets strategiska position. Prestationsmätning är en 

väsentlig del av ett företags planering och kontrollmekanismer. Genom 

prestationsmätning följer företagen sin verksamhet och evaluerar huruvida de uppsatta 

målen nås. Prestationsmätningen bör vara planerad att reflektera företagets processer 

för att bidra med ekonomisk nytta. Genom prestationsmätning identifieras processer 

som bör effektiviseras och även möjligen nedläggas. Genom sådan typ av mätning kan 

man uppnå och identifiera möjliga konkurrensfördelar. Prestation kan fokuseras på 

produkter, processer och arbetskraften. (Hoque, 2006) 

Prestationsmätningssystem är en samling av prestationsmått som reflekterar en 

organisations värdeskapande aktiviteter. Prestationsmätningssystemen används för att 

påverka och främja beslutsfattande aktiviteter. Systemen kan även användas av förmän 

för att påverka arbetarna och för att minska på agent problem. I sin korthet handlar det 

om att ha ett mätsystem för att ge nödvändig information för alla parter för 

beslutsfattande och möjliggöra mötande av uppsatta mål. (Anne-Marie & K, 2014) 
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Man kan konstatera att den teknologiska utvecklingen har medfört alltmer hårdare 

konkurrens genom globalisering som den nya teknologin har skapat. Omgivningen 

ändras hela tiden och företagen bör anpassa sig för att kunna konkurrera med andra 

företag. Företagen har under de senaste åren utsatts för press som de inte upplevt 

tidigare. Viktigheten av effektiv prestationsstyrning och prestationsmätning har vuxit 

under de senaste åren. Man anser att traditionella prestationsmätnings metoder inte 

mera är tillräckliga i den moderna ekonomin och företagen har nya utmaningar för att 

finna effektiva och meningsfulla metoder för prestationsmätning. Företagen bör även ta 

mera i beaktande icke-finansiella prestationsmått som komplement till de traditionella 

måtten. (Yadav & Sagar, 2013)  

Det finns en hel del problem med de traditionella finansiella prestationsmåtten. De 

traditionella prestationsmåtten tar inte i beaktande enskilda processer i verksamheten 

vilket medför att man inte i tid identifierar möjliga problem och svagheter i 

verksamheten. Man kan anse att ROI (avkastning på investeringar) är ett mått som kan 

hjälpa till med att identifiera svagheter i enskilda processer och därmed hjälpa ledningen 

att styra ledningens uppmärksamhet mot svagheter inom företaget. Finansiella 

prestationsmått ligger även ofta som grund till ledningens belöningssystem vilket 

innebär att så kallade agentkonflikter kan uppstå. För att uppvisa bättre resultat i 

finansiella termer på kort sikt kan det vara så att ledningen försöker påverka 

beslutsfattande som inte gynnar de långsiktiga målen för företaget. (Hoque, 2006) 

Yadav och Sagar (2013) hävdar att prestationsmätningssystem bör ha fokus på 

maximering av aktieägarvärde, uppnå bästa möjliga effektivitet på processer, förbättra 

inlärnings processer, och ta i beaktande även externa och interna intressenter (Yadav & 

Sagar, 2013). Finansiell prestation som uppstår från den sociala median kan vara svår att 

mäta. Social media diskuteras ofta i marknadsföringssammanhang där man försöker nå 

olika intressenter i strävan att uppnå finansiell nytta. Ett exempel är att styra 

konsumenter till att handla ett företags nyttigheter som de erbjuder. Chris Murdough 

anser att finansiella effekter som skapats via den sociala median är mätbara. För att 

lyckas med detta bör man verkställa strategin hur och speciellt vad ett företag avser att 

åstadkomma genom social media (Murdough, 2009). För alla vinstdrivande företag gäller 

det att öka försäljningen och påverka resultatet positivt. Varje marknadsföringsaktivitet 

följs hur mycket det kostar och hur mycket det genererar. Frågan är att hur mycket skall 

ett företag eller varumärke investera på social närvaro? Ett företag antas vara närvarande 
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i till exempel Facebook och Twitter för att de anser att det kommer att generera mer 

finansiell avkastning och öka försäljning (Wilcox & Kim, 2012).  

Man kategoriserar prestationsmått i två olika typer; finansiella och icke-finansiella 

prestationsmått. Finansiella prestationsmått är de så kallade traditionella måtten som 

ROI, ROE, EVA, etc. medan icke-finansiella måtten mäter till exempel kund nöjdhet. 

Icke-finansiella måtten innehar information av kvalitativ karaktär medan finansiella 

måtten är direkt kvantitativa prestationsmått relaterade till ett företags prestations 

förmåga. Det har debatterats en hel del om icke-finansiella måtten är bättre än 

finansiella men allmänt anses det att icke-finansiella (moderna prestationsmått) 

fungerar bäst tillsammans med finansiella måtten (traditionella prestationsmått) genom 

att de kompletterar varandra. (Milost, 2013) 

2.2.1. Finansiella prestationsmått 

Finansiell prestationsmåtten fokuserar på företagets finansiella aspekter. Finansiella 

prestationsmått kallas även för boksluts baserade mått på grund av att 

prestationsmåtten baserar sig på information från resultat- och balansräkningen. 

Finansiella prestationsmått används för att evaluera företagets finansiella ställning. 

Zahirul Hoque tar upp i större detalj måtten ROI , RI, EVA, och MVA. Dessa är typiska 

finansiella prestationsmått som evaluerar företags finansiella prestation från ett 

historiskt perspektiv. (Hoque, 2006) 

Finansiella prestationsmått har varit ett traditionellt och effektivt verktyg för 

beslutsfattande för investerare, analytiker, och ekonomi-chefer. Traditionella 

prestationsmått som kan uträknas från information som publiceras i företags bokslut 

kan användas för flera olika ändamål. Som exempel kan nämnas  mätning av 

ledningens effektivitet, effektivitet på olika avdelningar, information för investerare, 

mäta konkurrens situationen mot företagets konkurrenter, etc. Finansiella 

prestationsmått används även för att förutspå framtida utveckling. Inom forskning 

används finansiella prestationsmått för att bygga teorier om att förespå finansiell 

distress eller möjlig konkurs. Tidigare forskning har i första hand fokuserat på finansiell 

prestation, aktie avkastning och förutspående av finansiell distress eller möjlig 

kommande konkurs. (Dursun;Cemil;& Ali, 2013) 

Det finns dock även problem i finansiella prestationsmått. Ett problem kan vara att 

ledningen förlorar fokusen av viktiga indikatorer som inte mäts med genom de 
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traditionella finansiella måtten, ex. kundnöjdhet och process flexibilitet. Strategi som 

baserar sig enbart på finansiella prestationsmått är mycket nära relaterat till kortsiktig 

vinstmaximering vilket kan resultera i agent problematik där ledningen fattar beslut som 

inte följer företagets långsiktiga intresse. (Hoque, 2006) 

Även om det finns en del bevis på ”multidimensionell prestationsmätning”6 inverkan på 

företags prestation, är det fortfarande flera företag som använder sig av enbart 

finansiella prestationsmått för prestationsmätning. Det verkar som att det finns 

oklarheter i hur icke-finansiella prestationsmått inverkar på ett företags effektivitet. 

(Bedanand;Rahat;& Yvette, 2014) 

Finansiella prestationsmått exempelvis kassaflöde, ROI och vinst, spelar fortfarande en 

viktig roll inom ett företags prestationsmätnings system. Rollen av finansiering är 

oerhört viktigt för alla typer av företag vore det sig för att skapa värde genom vinstmedel, 

utbud av service, måste företagen möta finansiella behov. Finansiella prestationsmått 

innehåller viktigt information för investerare, analytiker, revisorer och myndigheter som 

presenteras i årlig redovisning (balansbok). Dock har användning av enbart finansiella 

prestationsmått kritiserats av flera forskare. Begränsningar som finns i finansiella 

prestationsmått uppmuntrar företag att använda sig av en blandning av finansiella och 

icke-finansiella prestationsmått vilket har visat sig kunna bidra till ökad organisatorisk 

effektivitet. (Bedanand;Rahat;& Yvette, 2014) 

2.2.2. Icke finansiella prestationsmått 

Som tidigare nämnts är icke-finansiella prestationsmått sådana som beskriver kvalitativ 

information som saknas från de traditionella finansiella måtten. Milost (2013) beskriver 

i sin artikel ”Information Power of Non-financial Performance Measures” styrkor och 

svagheter i icke-finansiella prestationsmått. Enligt Milost ökar skillnaden mellan 

bokföringsvärde och företagets verkliga marknadsvärde vilket antyder att företagen 

egentligen har högt tillgångsvärde till deras förfogande som inte är nämnda i den 

traditionella balansen. Undervärderade tillgångar har även en verkan på företagets 

rörelseresultat. Detta medför även att de finansiella prestationsmåtten, som traditionellt 

baserar sig på de ovannämnda, inte uppvisar nödvändigtvis en klar bild över företagets 

finansiella ställning. Detta har i sin tur senare väckt behov till icke-finansiella 

prestationsmått som tillfredsställer de personers informationsbehov (ledningen, ägarna) 

                                                        
6 Bruk av både finansiella och icke-finansiella prestationsmått. 
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som är missnöjda över redovisningsinformation. De traditionella måtten ger inte 

tillräcklig information för effektivt beslutstagande. Därmed har det skapats icke-

finansiella mått vars uppgift är att komplettera den information som saknas från 

traditionella finansiella prestationsmått. (Milost, 2013) 

Innovation kan anses vara av största vikt idag när det gäller värde och prestation. 

Företagen bör vara innovativa för att kunna konkurrera på marknaden. Företagen har i 

vissa sammanhang även koncentrerat sig för mycket på traditionella prestationsmått 

som ROI etc. som används när man analyserar historisk prestation och värdering av 

företaget monetärt. Icke-finansiella prestationsmått har ett framtids perspektiv som i sin 

tur kan medföra förbättrad prestation och lönsamhet. Att mäta interna processer, 

kundnöjdhet, och kontinuerliga innovations- och förbättringsmått, sannolikt kommer 

att leda till förbättrad produktivitet och konkurrenskraft. Genom att ha ett 

långtidsperspektiv kan det medföra mer effektiv värdering och evaluering av företagets 

verksamhet och kapacitet att generera framtida inkomster. Dessa mått bör dock 

reflektera företagets strategi för att ha betydelse. Icke-finansiella prestationsmått 

effektiviserar företagets interna processer genom att avslöja information om prestation. 

Genom att analysera denna information och förbättra svagheter kommer det att i det 

långa loppet sannolikt generera förbättrad finansiell prestation. (Hoque, 2006)  

Man kan se att icke-finansiella prestationsmått kan medföra högre effektivitet och 

förbättrad prestation, och därmed även bidra positivt på de traditionella finansiella 

prestationsmåtten. De kan anses ha ett direkt samband med varandra. Som exempel kan 

man se att effektivisering som minskar kostnader i en investering som samtidigt håller 

inkomsten konstant bidrar till en högre avkastningsgrad på just denna investering. 

Typ av mått Beskrivning av bruk 

Effektivitetsmått Uppföljning av intra-organisatoriska 

processer för att evaluera effektivitet på 

verksamheten i diverse avdelningar. Fokus på 

kvalitet, tid och effektivitet. 

Innovationsmått Mått på ett företags innovations kapacitet. 

Innebär till exempel mängden patenter, 

process tider, och antalet nya produkter på 

marknaden. 
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Mått på inlärning och växt  Ett företags inlärningskapacitet för att 

förbättra långsiktiga tillväxten. Exempel: 

Anställdas omsättning, anställdas 

intellektuella kapacitet, utbildning och 

skolning, belöningssystem för anställda, etc.  

Kundmått  Mått som har med kundrelationen att göra. 

Exempel: marknadsandel, responstid mot 

kunder, prestationstid, produkt reliabilitet, 

kundnöjdhet, etc. 

Tabell 1 Beskrivning på icke-finansiella prestationsmått. (Hoque, 2006) 

Som tidigare kommit fram kan prestationsmätning med finansiella prestationsmått 

bidra till olika typer av agentproblem eftersom dessa kan  orsaka kortsiktigt fokus och 

baserar sig på historisk data. Icke-finansiella prestationsmått kan även användas för att 

sänka risken för ledningens resultathantering genom att inkludera icke-finansiella 

prestationsmått i ledningens belöningssystem. (Koubaa;Chakib;& Halioui, 2013) 

Genom att undersöka periodiseringar bland företag och belöningssystem kom Koubaa 

et. al. till slutsatsen att genom att inkludera icke finansiella prestationsmått i ledningens 

belöningssystem sänker risken för resultathantering i företagen (Koubaa;Chakib;& 

Halioui, 2013). Detta tyder till ytterligare en användning för icke-finansiella mått för att 

möjligen sänka agent kostnader mellan ägare och ledningen.  

 Värdeskapande 

Företag ingår investeringar i verksamheten och förväntar sig avkastning på 

investeringen. Detta är basen för ekonomiskt vinstdrivande verksamhet som företagen 

strävar efter (Yadav & Sagar, 2013). Social media är en källa för att kunna skapa mera 

värde genom kommunikation mellan företag och konsumenter. Den ökade 

kontaktkretsen som social media möjliggör kan bidra till innovativa idéer, kritik och 

förslag av olika slag. Om denna krets kan utnyttjas effektivt har företagen möjlighet att 

skapa värde genom att utnyttja social media. Det räcker dock inte enbart att ”finnas” i 

social media, men företag bör ingå interaktion med övriga aktörer i social media. 

Information som är tillgänglig i social media kan även utnyttjas i service utveckling och 

koncentration av resurser (kostnadsbesparingar) vilket i sikt kan leda till ökad 
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ekonomiskt värde. (Safko, 2010) (Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 2013) 

(Woodcock;Green;& Starkey, 2011).  

För att skapa värde bör företag även klargöra strategi på hur de skall uppnå fastställda 

mål. I ekonomisk litteratur diskuteras ofta om konkurrens strategi. Företagen anses 

kunna antingen sträva till kostnadsledare eller differentiering. Som kostnadsledare kan 

företag skapa högre avkastning eller sträva att orsaka ekonomisk distress för företag som 

måste svara på prissättning för att kunna konkurrera på marknaden. Det finns flera olika 

sätt för att uppnå kostnadsledarskap. Som exempel kan nämnas stordriftsfördelar, 

inlärning, produktions effektivitet, och sänkande av informations kostnader. 

(Palepu;Healy;Bernard;& Peek, 2007) 

Differentiering innebär att företaget differentierar sig från konkurrenterna genom till 

exempel att erbjuda produkter och tjänster som inte är tillgängliga hos konkurrenterna. 

För att differentiering skall vara effektiv och lönsam bör man lyckas med följande tre 

saker. Först bör företaget identifiera attribut som kunderna värderar till högt värde. För 

det andra måste företaget kunna uppnå en position för att kunna möta kundernas behov. 

För det tredje bör företaget kunna differentiera sig till en lägre kostnad än vad kunderna 

är villiga att betala för den unika servicen eller produkten. (Palepu;Healy;Bernard;& 

Peek, 2007) 

Drivare för differentiering innebär att kunna erbjuda högre värde genom produkt 

kvalitet, sortiment, och paketerade tjänster. Man kan även uppnå differentierad position 

genom att investera i saker som varumärkes image och rykte. En differentierings strategi 

kräver investeringar i forskning och utveckling, produktions kunskap och 

marknadsförings kapacitet. Företagets struktur och kontroll system för företag med 

differentierings strategi måste ha fokus på kreativitet och innovation. 

(Palepu;Healy;Bernard;& Peek, 2007) 

Forskare och ekonomer har identifierat flera faktorer som påverkar företagets möjlighet 

att skapa värde. Ett av dem är att ta i beaktande och minska på de relativa 

transaktionskostnaderna. Det finns flera olika typer av transaktionskostnader som kan 

uppstå från flera olika källor. De kan uppstå från kunskapsbaserade produktions 

processer, organisatorisk ”know-how”, och olika typer av marknads imperfektioner som 

till exempel information och incitament problem (Palepu;Healy;Bernard;& Peek, 2007). 

Kommunikationskostnader är sådana som man kunde påverka genom effektivt 

utnyttjande av social media.  



 

 

17 

Man diskuterar ofta inom universitetslitteratur om värdekedjan, värdeskapande och 

värde ”kapande”. Den traditionella värde kedjan består enligt Zahirul Hoque av 

värdeskapande aktiviteter från råvara till slutlig produkt. Dessa aktiviteter innehar olika 

processer som ingår i tillverkning/ produktion av produkter och service (Hoque, 2006). 

Social media är inte en produktionskälla men närmare en informationskälla och system 

för informationsspridande. Grunden till värde är dock den samma. Företag försöker 

finna sätt att skapa värde, vore de sedan via informationsinsamling, marknadsföring 

eller kommunikation. Kunderna anses i allmänhet som företagets viktigaste tillgångar, 

och relationer till dessa bör uppehållas på bästa möjliga sätt.  

Värdeskapande i traditionell bemärkelse handlar om värdekedjan som processerar 

råmaterial till produkter som till slut är tillgängliga för kunderna. Företag skapar kunder 

genom att skapa ekonomisk värde för kunderna genom tjänster och produkter. Kunder 

spenderar ekonomiska resurser på nyttigheter som de värderar högre än vad kostnaden 

för anskaffning och utnyttjande av nyttigheten är från kundens perspektiv 

(Besanko;Dranove;Shanley;& Schaefer, 2007). I social media handlar det dock inte att 

ändra på värdekedjan och rollerna är svängda. Kunderna och informationen som 

diskuteras i social media skapar möjligheter för effektivisering av verksamhet så att 

denna motsvarar kundernas behov (Murdough, 2009). Besanko et. al. (2007) säger i 

boken Economics of strategy att företag har olika sätt att skapa mervärde. Företag bör 

ta i beaktande konkurrenter och kunna effektivisera värdekedjan för att uppnå högre 

kostnadseffektivitet i produktionen eller kunna erbjuda diversifierade produkter som 

inte är tillgängliga hos konkurrenter. Social media har möjlighet att bidra till information 

som kan utnyttjas till effektivisering av produktions processer och utbudet av tjänster 

vilket i sin tur torde generera en högre avkastning på investeringen, dvs. skapa värde för 

företaget (Murdough, 2009). 

Sätt för företagen att skapa mera värde kan göras på flera olika sätt. Besanko et. al. tar 

upp i sin bok två sätt på hur företag kan påverka ekonomisk värde. För det första kan 

företaget konfigurera värdekedjan annorlunda än konkurrenterna. För det andra kan 

företaget ha liknande värdekedja som konkurrenterna men utföra aktiviteter i 

värdekedjan på ett mer effektivt sätt än konkurrenterna. För att lyckas med detta bör 

företaget ha resurser och kunskap som inte konkurrenterna har. Annars skulle 

konkurrenterna bara kopiera strategin. Resurser i detta sammanhang är bland annat 

patenter, varumärken, rykte, kultur, know-how, etc. (Besanko;Dranove;Shanley;& 

Schaefer, 2007).  
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För att kalkylera nyttan av social media använder företagen ofta sig av kostnads baserade 

kalkyler som analyserar nyttan jämfört med kostnaden. Också används ROI nyckeltalet 

som kalkylerar vinst eller förlust av utförd aktivitet. ROI används oftast för att värdera 

investeringen i efterhand. För att kalkylera prestation för social media är det oerhört 

viktigt att kunna identifiera kostnaderna som hänför sig till social media eftersom dessa 

kostnader reflekterar investeringen. (Crumpton, 2014) 

Nutida internet baserad kommunikation har väckt mycket intresse bland forskare på 

grund av dess påverkan i affärsverksamhet. Mekanismerna på webben kommer 

antagligen att vara revolutionerande när det gäller kommunikation för organisationer 

genom att företagens målgrupper blir allt mer aktivt inblandade i organisationernas 

kommunikation. Det finns dock ännu en hel del osäkerheter bland företagen på hur så 

kallad WEB 2.0 genererar hållbart affärsvärde. (Lehmkuhl & Reinhard, 2013) 

Lehmkuhl & Reinhard (2013) definierar Web 2.0 i sin undersökning som ett 

multidimensionellt fenomen.  Det finns olika dimensioner som Web 2.0 medför. Det 

finns en social dimension som tillfredsställer sociologiska mönster över internet, som 

exempel delande av erfarenheter, och byggande av sociala relationer.  En teknisk 

dimension som innebär bruka av modern teknologi för att skapa, ändra och dela 

information, eller samarbeta med andra. Även finns det en ekonomisk dimension, där 

organisationer utnyttjar Web 2.0 för värdeskapande. Dock verkar det som att företagen 

ännu har problem att komma underfund med hur Web 2.0 kunde mest effektivt 

integreras i den egna verksamheten. Eftersom Web 2.0 applikationer kräver lite resurser, 

teknologiska färdigheter och kunskap, kan små och medelstora företag bättre konkurrera 

med större företag med de knappa resurser de har. Ännu finns det dock lite insikt på 

potential för att skapa värde för företagen. (Lehmkuhl & Reinhard, 2013)   

Även om social media medför möjligheter för värdeskapande, bör företagen vara 

försiktiga i kommunikationen i social media. Genom oförsiktig och aggressiv interaktion 

med intressenter kan företagen orsaka märkbar ekonomisk skada för sig självt. 

Företagen bör komma ihåg att i social media är kommunikationen tvåsidig och kunderna 

kommunicerar även med andra kunder vilket medför att informationen och erfarenhet 

sprids mycket snabbt inom den sociala median (Hutter;Hautz;Dennhardt;& Füller, 

2013). Det är inte enbart kunderna som får informationen som företag sprider i social 

media, men även konkurrenter. Besanko et. al.(2007) hanterar strategikoncept och olika 

typer av konkurrensfördelar som företagen kan sträva efter. Inom social media är det 

dock komplicerat eller möjligen omöjligt att anpassa dessa strategier eftersom alla 
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företag har möjlighet till samma plattformar och tillgång till varandras information som 

sprids inom den sociala median (Kaplan & Haenlein, 2010). Som exempel kan nämnas 

kostnadsledare och diversifiering. Dessa två typer av strategier är inte påverkade direkt 

av den sociala median eftersom social media inte är en del av den konkreta 

produktionsprocessen, men information från den sociala median, om effektivt utnyttjad, 

kan medföra liknande möjligheter. 

Eftersom ett företags effektivitet och prestation mäts ofta i monetära termen skall man 

skapa en strategi för företagets verksamhet. Strategi är fundamentalt för ett företags 

framgång. Företagen bör vara medvetna hur de skall konkurrera och bilda en klar 

strategi för att lyckas i sin verksamhet. Strategisk kostnadsstyrning har långsiktigt fokus 

i företag. (Hoque, 2006) 

Inom social media är det möjligt att påverka kostnader i olika områden, till exempel 

marknadsföring och kundservice (Farzana;Ismawati;& Ainin, 2015). Social media kan 

påverka kostnader genom att utveckla verksamheten och erbjudandet av tjänster, 

produkter och service enligt kundens villkor. Genom att analysera information från den 

sociala median kan man via interaktion med kunder komma fram till ökad kvalitet som 

påverkar även ett företags kostnader och omsättning (Baird & Parasnis, 2011). I boken 

”Strategic management accounting” (2006) av Zahirul Hoque tas det upp olika typer av 

kostnader. När man diskuterar om kvalitet handlar det även om kvalitets kostnader. 

Dessa kostnader uppstår då ett företags erbjudande inte möter kundernas behov. Hoque 

tar upp fyra typer av kvalitetskostnader; förebyggande kostnader, värderings kostnader, 

interna ”fel” kostnader, externa ”fel” kostnader. Effektiv kvalitetsstyrning kan medföra 

att dessa kostnader minimeras och företaget kan uppnå märkbara kostnadsfördelar 

(Hoque, 2006). Genom insamling av information från kunder via social media kan man 

påverka bland annat kvalitets kostnader, transaktionskostnader och 

marknadsföringskostnader (Plangger, 2012).  

Rederi bolaget Maersk är första inom sin egen bransch som aktivt har börjat utnyttja 

social media i affärsverksamhet. När det gäller värdeskapande försöker Maersk utnyttja 

social media för att uppnå bland annat lättnader för kundservicen som får 30-miljoner 

epost meddelanden och 33-miljoner telefonsamtal per år. Lättnaderna kan uppnås 

genom att informationen finns tillgänglig i social media eftersom flesta svaren är redan 

besvarade tidigare. Maersk har dock svårigheter att spåra kundernas aktivitet i social 

media till inköp av företagets produkter och tjänster. Maersk använder social media till 
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att starta diskussioner och sprida information som människor vill höra. (Kauppalehti, 

2014) 

 Kundrelationshantering (Customer Relationship Management, 

(CRM)) 

Företagen idag bygger program i social media med ökande takt med synen på potential 

som ligger i social media. Företagen vill komma närmare sina kunder, men detta är inte 

alltid tvåsidigt tänkande. Det visar sig att kunder inte är engagerade med företag bara för 

att känna sig ha kontakt med företaget. Det gäller att kunna bilda materiellt värde för 

kundernas tid, stöd, uppmärksamhet och data. Även de potentiella möjligheterna som 

social media innehar, uppkommer det nya utmaningar i kundrelationshantering (Baird 

& Parasnis, 2011). Kunderna litar mer på kollegor och vänner än vad de gör på television 

och radio. Kundrelationshantering, eller CRM7, innebär interaktionen som företagen har 

mellan sig och sina kunder. Social media medför nya möjligheter till 

kundrelationshantering som tidigare inte funnits och medför nya möjligheter för 

företaget att mer kostnadseffektivt justera verksamhet med hjälp av kunder och övriga 

externa intressenter (Woodcock;Green;& Starkey, 2011). Man kan beskriva den nya 

strategin ”social kundrelationshantering”, eftersom denna avviker en del från den 

traditionella CRM strategin. Det räcker inte att styra kunderna, men man måste också 

delta i dialog som kunderna värderar. När man implementerar strategi runt social 

kundrelationshantering bör man tänka på vad som får människor att söka upp företaget 

i social media? Vad är det som får kunder att vara motvilliga för att växelverka med 

företaget? Genom effektiv kundrelationshantering kan man samla information från 

kunderna som kan medföra positiva verkan för utveckling och förståelse av marknaden 

som man är aktiv i. Ett företag bör dock påminna sig om att kunderna vill bilda 

växelverkan om de anser ha nytta, känner att de kan lita på företaget, och att de känner 

sig att via social media kan de uppnå den nytta som de söker (Baird & Parasnis, 2011). 

Baird och Parasnis (2011) anser att företagen bör skilja social CRM från traditionell 

CRM. I social CRM är det kunden som är i kontroll, kund upplevelsen skall vara sömlös, 

företagen bör ställa sig som kund för att få en uppfattning för vad kunderna förväntar sig 

(Baird & Parasnis, 2011). Nedan presenteras en jämförelse mellan traditionell 

kundrelationshantering och social kundrelationshantering (SCRM) enligt Kevin J. 

Trainor (2012): 

                                                        
7 Customer Relationship Management 
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Betoning Traditionell CRM teknologi Social CRM teknologi 

Kund relationer En mot en relation mellan kund och 

organisation 

Ett nätverk av ”många till många” 

relationer mellan 1) kunder och 

organisation 2) kunder och vänner. 

Kund 

kommunikation 

Ensidig monolog Interaktiva dialoger 

Användning av 

teknologi 

Metoder med syfte att öka 

intraorganisatorisk effektivitet: fokus på 

interna processer och marknadsförings 

och försäljnings orienterad.  

Metoder med syfte att förstärka ”utifrån-

in” processer som ansluter företaget till 

den externa miljön: kund orienterad. 

Organisatorisk 

inlärning 

Kundinformation sätt som input för 

besluts tagande support och intern 

respons. 

Kunskap skapat tillsammans med kunder: 

plats för innovation/inlärning fungerar 

som interaktion mellan kunden och 

företaget. 

Värdeskapande Företags-centrerad fokus: målsättande 

och styrande av ”korrekta” kunder och 

definiering av värde som skall levereras. 

Tyngdpunkt på tvåsidigt skapande av 

värde: tillsammans skapade erfarenheter, 

innovation, service och support. 

Data källor Information från kund till företag. Information skapad genom interaktion 

med och mellan kunder. 

Informations 

process 

Kundinformation kapad och gjord 

tillgänglig runt organisationen. 

Kundinformation kapad via tillgängliga 

system och kund fokuserade sociala 

applikationer för att skapa en fullständig 

bild av kunderna och dess nätverk. 

Kunderna är aktiva medverkare inom i 

uppdatering av information via 

interaktion som möjliggjorts av teknologi. 

Tabell 2 En jämförelse mellan traditionell- och social CRM teknologi. (Trainor, 2012) 

Det argumenteras även varför implementera strategi gällande social 

kundrelationshantering. SCRM skall inte anses ersätta traditionell CRM strategi, 

däremot skall man se dessa som att de kompletterar varandra. SCRM system borde öka 

försäljning och minska kostnader8 (Woodcock;Green;& Starkey, 2011). Traditionell CRM 

innebär filosofi, policy, koordinerings strategi som kopplar samman aktörer inom en 

organisation och kombinerar deras prestationer för att tillverka och erbjuda serier av 

                                                        
8 Transaktionskostnader genom att enklare nå kunder samt få aktuell feedback. 
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upplevelser, produkter och tjänster för kunderna. Det gäller att man känner till 

kundernas behov, efterfrågan, och beteende för att bilda starka kundrelationer. Focusen 

ligger i att skapa tvåsidig kommunikation med kunderna för att bilda en uppfattning om 

existerande och potentiella kunder (Sharma & Khanna, 2012). Adrian Payne och Pennie 

Frow (2006) anser att kundrelationshantering används för att effektivt öka och behålla 

lönsamma kunder genom att selektivt bilda, och uppehålla ändamålsenliga 

kundrelationer (Payne & Frow, 2006).   

CRM strategier och idéer har funnits redan länge. Ett exempel är mindre byar där man 

bildar täta kundrelationer genom att personligen känna till kunderna och deras 

preferenser och behov. Denna typ av verksamhet hade för en tid sedan nästan försvunnit 

genom att byar har blivit till städer, det har kommit stora kedjor, etc. som har under en 

tid fått människor att ta sig till de företag som bidrar med produkter och tjänster med 

billigaste pris. Idag har kundrelationshanteringen kommit till stor betydelse genom att 

man anser att starka kundrelationer är viktigt för ett företags verksamhet och kan 

medföra ökad prestation. Man har egentligen kommit tillbaka till tanken som ligger i 

grund för business, nämligen tillfredsställa kundlönsamhet. (Tamošiūnienė & 

Jasilionienė, 2007) 

Idag kombinerar man dock traditionellt CRM tänkande med social CRM. Ordet social i 

social CRM kommer från att kundrelationerna håller i allt mer större grad flytta sig till 

mer utvecklade informations plattformar i internet (social media). Med social 

kundrelationshantering menas funktioner för kundrelationshantering inom den sociala 

median. Genom social media reduceras försäljningsrelaterade kostnader samt 

marknadsföringskostnader medan försäljning ökar. (Woodcock;Green;& Starkey, 2011) 

De potential som ligger i social media bör beaktas i företagets strategi för att uppnå 

kostnadsreduktion eller ökad försäljning. Det gäller att förstå kundvärdet som kunderna 

värdesätter för att de skall söka ett företag i social media. Företaget måste förstå vad som 

attraherar kunderna och även vad som får kunderna att känna sig motvilliga mot 

interaktion (Baird & Parasnis, 2011). Bird & Parasnis (2011) anger att mer än hälften av 

kunderna tänker inte alls på att hålla kontakt med företag via social media. För dem är 

social media, och speciellt sociala nätverk, för att uppehålla personliga kontakter med 

vänner och familj. I undersökningen kom de fram till kunderna vill som ersättning för 

sin tid, stöd, och personlig data ha materiell nytta. Företagen måste komma på smarta 

sätt att kunna påverka kunderna sociala nätverk för att den tvåsidiga interaktionen kan 
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medföra nytta. Kunderna kommer att delta i diskussion och interaktion med företag om 

de anser att de har nytta av det. 

 Intrycksstyrning (IM/Impression management) 

Intrycksstyrning har att göra med social psykologi och baserar sig på hur individer 

presenterar sig själva för andra individer för att ge ett positivt intryck av sig själv. Samma 

strategi kan utnyttjas även i företagsvärlden (Hooghiemstra, 2000). Colleen Connolly-

Ahern och Camille Broadway (2007) framför att intrycksstyrning, personlig och 

företagsmässig, är en aktivitet i försök att öka möjligheten till att uppnå ställda sociala 

och finansiella mål, säkerställa samarbete eller support, etc. Feedback är en viktig del av 

intrycksstyrning eftersom företagen behöver information från publiken för att evaluera 

tagna åtgärder (Connolly-Ahern & Broadway, 2007). Många ser på intryckstyrning som 

verktyg genom vilket företagen kan ”gömma” information som kan ge negativt intryck av 

företaget. Företagsledningen kan med avsikt försöka dölja information för att undvika 

att alarmera aktieägare (Solomon;Solomon;Joseph;& Northon, 2013). 

Före social media fokuserade forskning inom intrycksstyrning på annan strategi som till 

exempel redovisningsinformation, publicitet i mass-media och andra organisatoriska 

program för att uppehålla och ge support för externa och interna intressenter om 

företaget. Uppkomsten av social media har ändrat sättet för hur företagen uppehåller 

relationer till sina intressenter. Direkt kommunikation mellan olika intressenter i real 

tid ger intressenter en öppen bild av företaget samtidigt som denna typ av 

kommunikation ökar företagets trovärdighet. Den stora mängd aktörer i social media ger 

möjlighet till effektiv intrycksstyrning, men företagen bör även fundera hur de kan 

utnyttja detta till att analysera möjligheter till förbättrad finansiell prestation. 

(Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 2013) 

Intryck som man bildar av sig själv är av betydelse. Som individer bildar människor olika 

strategier för att bilda intryck av sig själva hos andra människor. Människor försöker i 

allmänhet bilda socialt attraktiva intryck av sig själva. De intryck människor eller företag 

bildar av sig själva beror på publiken man agerar med. Man kan tänka sig att påverka 

intressenters tankar och uppfattningar som de har genom att agera på sätt som 

attraherar publiken (Jeong & Lee, 2013). Betydelsen av företags image är sedd som ett 

essentiellt verktyg i ett företags strategi. God företags image mot kunder, kredit institut 

och investerare kan medföra ökad försäljning, kredit med bättre villkor, högre 
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investerings villighet, etc. Företag kan även vidta åtgärder gällande socialt ansvar9 för att 

påverka intryck som människor och intressenter har av företaget (Hooghiemstra, 2000).  

Det finns en hel del undersökningar på individuell intrycksstyrning, där man särskiljer 

beteendemönster och åtgärder att ge ett visst intryck av sig själv åt andra. Individer 

strävar genom sitt beteende påverka olika aktörer, till exempel arbetsgivare och 

medarbetare för att uppnå mål och eventuellt för karriärutveckling. Men däremot har 

man lagt mindre vikt på hur företagen styr sin image genom intrycksstyrnings strategier 

(Parhankangas & Ehrlich, 2014). Organisatorisk intrycksstyrning strävar att utnyttja 

intrycksstyrnings strategier för att uppehålla, förbättra och försvara ett positivt intryck 

av företaget gentemot interna och externa intressenter. Man talar om att det finns fyra 

stycken huvud strategier inom organisatorisk intrycksstyrning, bestämd/proaktiv, 

defensiv/försvarlig, direkt och indirekt. En bestämd/proaktiv strategi innebär att 

organisationen strävar efter att bilda en given och önskvärd identitet, medan 

defensiv/försvarlig innebär strategi för att reparera redan skadad identitet. Bägge 

strategierna kan vara direkta eller indirekta. Direkt strategi handlar om att presentera 

information om företagets prestationer och förmåga för att uppnå en önskvärd identitet 

eller reparera en redan skadad identitet. Indirekt strategi handlar däremot om att 

hantera associerade enheters information eller aktiviteter för att uppehålla 

bestämd/proaktiv eller defensiv/försvarlig strategi (Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 

2013). 

Intrycksstyrning kan användas för att förbättra ett företags prestation och image. Den 

teknologiska utvecklingen har medfört nya möjligheter för intrycksstyrning. Genom 

social media har företaget möjlighet till effektiv informationsspridning mot dess 

målgrupper, och samtidigt kan företaget samla information om sin målgrupp på ett 

kostnadseffektivt sätt. Genom styrd kommunikation i social media, inklusive 

intrycksstyrning, påstås företag ha möjlighet att uppnå förbättrad prestation. 

(Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 2013) 

                                                        
9 Ett företags sociala ansvar handlar om att integrera sociala, miljöaspekter, mänskliga 
rättigheter, och konsument relaterade ärenden i ett företags verksamhet och strategi. 
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 Varumärkesstyrning (Brand management) i social media 

Varumärke10 är värdefulla tillgångar i företag. Även om det gäller specifika tjänster, eller 

själva associationen till företaget kan effektiv varumärkesstyrning leda till positiva 

tankar hos intressenter. Företags ledare försöker skapa kraftiga varumärken med 

betydelsefull och tydlig kunskapsbas i konsumenters minnen genom så kallade 

varumärkes ”historier”. Dessa historier kan förekomma i form av marknadsförings och 

reklam kampanjer, information om företagets uppkomst, etc. Meningen med dessa 

historier är att bilda en typ av diskussions tema med konsumenterna, och mellan 

konsumenterna dem själva. Sådana diskussioner medför konsumenterna förmågan att 

bilda egna varumärkes relaterade upplevelser och tankar. Varumärkes historier kan 

därmed även skapa vetskap, förståelse, empati, erkännande, och bilda betydelse till 

varumärket. (Gensler;Völckner;Liu-Thompkins;& Wiertz, 2013) 

Tidigare, innan den sociala medians utspridning, kunde företagen bilda varumärkes 

historier för marknadsföringssyfte och inte delta konsumenterna i dessa tankar kring 

varumärkesstyrning. Under de senaste åren har situationen ändrats till att företagen inte 

längre kan ignorera konsumenterna eller övriga intressenterna. Företagen kunde själva 

välja vare sig de lyssnar på externa parter eller inte medan dagens situation är annan där 

externa parter kräver att få sin röst hörd. Företagen, och speciellt de som ansvarar för 

varumärkes uppehåll och planering, har dels förlorat sin roll som författare av 

varumärkes berättelser. Externa parter har idag ”starkare” röst än tidigare tack vare 

social media och förenklad informationsspridning. Varumärkes berättelser som är 

”konsument drivna” är mer effektiva än berättelser som marknadsförs via traditionella 

kanaler eftersom de utnyttjar sociala nätverk, de är digitala och tillgängliga i realtid. Det 

är enkelt för externa intressenter att sprida egna erfarenheter om varumärken. Dessa kan 

vara nyttiga men också skadliga för varumärkes havaren om dessa erfarenheter 

ignoreras. På grund av sociala nätverkets snabba informationsflöde bör även de som inte 

är villiga att vara med i social media att följa vad som diskuteras om företagen och 

varumärken. (Gensler;Völckner;Liu-Thompkins;& Wiertz, 2013)  

Den teknologiska utvecklingen har framkallat behov till nya idéer kring varumärkes 

styrning. Även utveckling av nya tjänster och produkter. Genom sociala nätverk kommer 

företagen snabbt och kostnadseffektivt i kontakt med alla intressenter och därmed ha 

                                                        
10 Ett varumärke kan vara ett namn, term, symbol, märke, eller en kombination av dessa vars 
mening är att särskilja produkter eller tjänster från varandra och differentiering mot 
konkurrenter.  
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möjlighet att påverka intressenterna och samla nyttig information via dem. För att 

företagen skall klara sig i dagen marknader bör de lyssna och beakta sina intressenters 

behov och inkludera dem i varumärkes styrnings strategier och utvecklings processer. 

(Gyrd-Jones & Kornum, 2013)  

Social media har hämtat med sig väsentliga utmaningar på hur varumärkesstyrning 

utförs. Den största ändringen som skett kontra de traditionella metoderna för 

varumärkesstyrning är byte av författare för varumärkes berättelser från företagen till 

konsumenterna i ”branding” processen. Uppkomsten av effektiv kommunikation via 

social media har medfört att varumärkes styrning ser mera ut som ett pussel där man 

försöker koordinera input från ledningen samt interna- och externa intressenters input. 

Även om kontrollen i social media ligger mera hos konsumenterna, kan företagen 

påverka konsumenterna för att påverka varumärket positivt. Företagen kan även 

komplettera varumärkes idéer och förbättra varumärkes prestation med hjälp av 

konsumenterna. (Gensler;Völckner;Liu-Thompkins;& Wiertz, 2013) 

Traditionellt har varumärkes gemenskap fungerat via interaktion mellan konsumenter 

och företag. Idag har denna relation ändrats till att interaktionen är inte enbart mellan 

konsument och företag men även mellan konsument och konsument. Det som företag 

bör komma ihåg är att kundlojalitet mot varumärke kräver både tillfredställelse och 

åtagande för att uppehålla kundrelationer. Lojalitet bidrar till vissa konkurrensfördelar 

som till exempel minskad organisatorisk marknadsföring och transaktionskostnader, 

positiv diskussion om organisationen, och minskade kostnader eller minskad 

sannolikhet till varumärkes misslyckande. (Plangger, 2012) 

Eftersom antalet aktörer i social media växer, bidrar den enorma mängden diskussion i 

social media med möjligheter för varumärken att påverka konsumenters beslutstagande 

och intryck. Varumärken som är aktiva i social media bör även investera för att möta de 

krav som konsumenter ställer. Interaktionen bör vara effektiv och investeringar i 

övervakning och styrning för att kunna reagera till möjliga klagomål eller återkoppling 

bör göras, och även för att sprida intressant och exklusivt innehåll. (Plangger, 2012) 

2.6.1. Investerarrelationer (IR) 

Som en funktion inom varumärkesstyrning finns även hantering av investerarrelationer. 

Investerarrelationer inom företag handlar om styrningen av kommunikationen riktad 

mot så kallade ”insiders” (ledningen) och ”outsiders” (befintliga och potentiella 
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investerare, analytiker, pressen, etc.). IR används ofta för att påverka investerares och 

analytikers beteendemönster. (Kirk & Vincent, 2014) 

Många företag står inför problem gällande förbättring av företagets synlighet och att 

locka investerare till företagets aktier. Företagen har möjlighet att starta IR program för 

att öka synligheten av företaget för att attrahera potentiella investerare och informations 

kanaler (pressen, media). Från undersökningen av Bushee och Miller 2012 framkommer 

det att små och medelstora företaget som implementerat IR program attraherar 

investerare som är stationerade geografiskt längre bort och har benägenhet att investera 

i stora företag samt olika typer av investerare. Det kommer fram av undersökningen även 

att företag som lyckas öka synlighet påverkar även intresset inom analytiker. Ökad 

synlighet i media visar sig även resultera i ökat antal företags specifika analyser hos 

analytiker. (Bushee & Miller, 2012) 

Aktieägare och övriga intressenter, som kredit institut, kunder, leverantörer, etc. vill ha 

mera- och noggrannare information vilket lägger alltmer högre krav på företagens sätt 

att redovisa för olika intressenter. Utöver den lagmässiga redovisningen har företagen 

kommit fram till att det krävs ytterligare information för att upprätthålla gott rykte inför 

investerare och övriga intressenter. denna typ av information kan vara av finansiell eller 

även icke-finansiell karaktär. Internet har visat sig vara ett effektivt sätt att nå 

intressenter på ett kostnadseffektivt sätt. (Patel, 2012)   

Man kan konstatera att uppehållandet av goda investerarrelationer är bra för ett företag 

men problemet ligger i att hur man kvantifierar ”godheten” som investerarrelationer 

orsakar. Det konstateras att investerarrelationer som en funktion inom företag har 

uppkommit under 1960-talet när åren efter andra världskriget medförde att företag 

utsattes för att söka mer finansiering. Idag är avdelningar för investerarrelationer högt 

uppskattade avdelningar som anses bidra med finansiell nytta för företag. (Laskin, 2011) 

 Genom att framställa mer detaljerad information om företaget än vad lagmässigt krävs 

kan företaget förbättra sin finansiella ställning. ”Investor relations society” påpekar att 

investerarrelationer kan ha ett positivt samband med ett företags marknadsvärde och 

kapitalkostnaden i förhållande till industri sektorn företaget är verksam i. (Laskin, 2011) 
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 Socialt kapital  

Att ha en stor kontakt krets möjliggör insamling och identifiering av information som 

kan vara till nytta i verksamheten. Innan social media har det varit viktigt för företag och 

företagare att bilda sociala nätverk för att identifiera möjligheter, mobilisera resurser och 

skapa legitimitet för verksamheten. Social kapital medför verkliga och potentiella 

resurser tillgängliga via aktörers relations nätverk (Stam;Arzlanian;& Elfring, 2014). 

Social kapital är inte enbart att samla information och kunskap, men också att påverka 

externa och interna parter och att bilda solidariskt beteende. En väsentlig risk som finns 

i starka sociala relationer är ”kollektiv blindhet” för idéer utanför dessa relationer och 

nätverk. Kommunikationen från företagets sida bör därmed vara väl formulerad och 

ändamålsenlig. Strategin hur företag kommunicerar med externa och interna 

intressenter bör vara väl genomtänkt och planerad (Land;Engelen;& Brettel, 2012). 

Social kapital kan ses som kollektiv tillgång. Tillgången kan innehas men inte ägas som 

privat tillgång eftersom denna tillgång är beroende av relationen mellan individer. 

Företagen måste förstå att engagemang är som en offert till omgivningen. Denna offert 

bör vara attraktiv och övertygande för andra parter. Social kapital inom den sociala 

median är mycket volatil och det räcker inte att företagen skapar ”social kapital”, men 

företagen måste uppehålla relationen för att det skapade kapitalet inte försvinner. 

(Fieseler & Fleck, 2013) 

Kunskap och intellektuellt kapital anses vara en av de mest betydande konkurrenskrafter 

i dagens kunskaps-baserade ekonomi. Speciellt anses det att små och medelstora företag 

bör ställa mera uppmärksamhet till kunskapsstyrning och social kapital (Daud;Fadzilah;& 

Yusoff, 2010). Daud, Fadzilah och Yusoff (2010) påstår att kunskap tillsammans med 

intellektuellt kapital är centralt för ett företags konkurrenskraft. Ett företag inom dagens 

kunskaps baserade marknad kan uppehålla och förbättra konkurrenskraften via kunskap 

och förmågan att lära sig snabbare än sina konkurrenter. Företagen kan skapa 

konkurrenskraft genom att samla kunskap via insamling av socialt kapital. Social kapital 

är även något man måste styra. Ett företag kan skapa sociala kontakter och därmed samla 

in kunskap, men denna kunskap bör även förvandlas till sådant format som kan utnyttjas 

på bästa möjliga sätt i processerna (Daud;Fadzilah;& Yusoff, 2010).  

Social kapital definieras som det kombinerade värde av relationer med kunder, 

leverantörer, och övriga intressenter och representerar den potential som företaget 

innehar i form av externa immateriella tillgångar (Daud;Fadzilah;& Yusoff, 2010). 
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Företagen kan använda sig av flera olika sätt för insamling av socialt kapital, och social 

media har öppnat nya möjligheter för denna verksamhet. 

2.7.1. Omgivningsosäkerhet 

Med omgivningsosäkerhet hänvisar man till företagens oförmåga att kunna förutsäga 

noggrant effekterna av olika aspekter från företagets externa omgivning, som exempel 

kunder, leverantörer, globalisering, konkurrenter, teknologisk utveckling, etc. Man kan 

säga att ju högre osäkerhet i omgivningen desto svårare är det för företagen att förutspå 

framtida händelser. Omgivningsosäkerhet påverkar även företagsledningens sätt att 

använda redovisningsinformation och kontrollsystem. Omgivningsosäkerheten anses ha 

ökat under 1990 talet på grund av snabb teknologisk utveckling och företagen vidtar 

åtgärder för att anpassa mätsystemen och strategin till flexibilitet som kan utnyttjas till 

att kunna reagera snabbt till fluktueringar på marknaden. (Hoque, 2006) 

Icke-finansiella prestationsmått ger företagen möjlighet att reagera till 

omgivningsosäkerhet genom att systematiskt analysera interna processer skapa bättre 

effektivitet i hela organisationen. Genom att analysera kärnverksamheten kan företagen 

identifiera processer som ökar kostnaderna utan att skapa motsvarande värde, vare det 

sig kvalitet eller tillförlitlighet eller något annat element. Zahirul Hoque (2005) 

argumenterar att icke-finansiella prestationsmått är effektivast för företag med hög 

omgivningsosäkerhet eftersom dessa prestationsmått baserar sig på olika intressenters 

behov, interna och externa kunder, ledningen, och arbetskraften. Undersökningen av 

Hoque (2005) resulterade i att företagen använder sig av icke-finansiella prestationsmått 

speciellt under hög grad av omgivningsosäkerhet för att uppnå förbättrad finansiell 

prestation. Undersökningen visade att icke-finansiella prestationsmått har ett 

signifikant samband med ökad prestation men enbart när graden av 

omgivningsosäkerheten är hög. (Hoque, 2005) 

Enligt det ovannämnda kan man även tänka sig att social media kan utnyttjas om man 

anser befinna sig i en marknad där graden av omgivningsosäkerheten är hög. 

Information som finns, och kan samlas in via social media kan utnyttjas även i olika 

prestationsmått som exempel kundnöjdhet, etc. Denna information kan direkt kopplas 

till icke-finansiell information gällande företagets processer.  
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  Internet bubblan 1997-2000 

Under 1990 talet frågeställdes faktumet att aktier handlades med rekord multiplar av 

företags resultat. Det fanns även många företag utan positivt resultat, men oberoende av 

detta upplevde dessa företag en signifikant ökning av deras aktiepris i slutet på 1990 

talet. Det fanns investerare som argumenterade att resultatet inte mera visade tillräcklig 

information och saknade relevans och att det krävdes annorlunda information som 

reflekterade den ”nya ekonomin”. Andra argumenterade däremot att bubblan var ett 

resultat av dålig redovisning och otillräckliga regler och standarder resulterade 1990 

talets ”hausse”11. Företagen reagerade genom att presentera information som visade 

investerare hur företagets redovisning skulle se ut om de inte följde rådande 

redovisnings riktlinjer och bestämmelser. Ett exempel är Amazon.com som exkluderade 

avskrivningskostnader på immateriella tillgångar. Yahoo.com och övriga följde straks 

efter Amazon.com. 2001 reagerade SEC (Securities and Exchange Commission) genom 

att ge ett rådgivande avyttrande som varnade företagen att inte vilseleda investerare. 

(Morris & Alam, 2012) 

Undersökningen av Morris & Alam (2012) resulterar att investerare har värde av 

traditionella bokslutsrapporter gällande beslutsfattande. Efter kraschen av internet 

bubblan har värdering av tillgångar och rapporteringskrav ändrats att de bättre speglar 

företagets ekonomiska situation och värde. En intressant förekomst i undersökningen 

var att det uppskattade EPS (Earnings Per Share) nyckeltalet var signifikant högre än 

det verkliga nyckeltalet var. Detta förekom år efter år under tiden av teknologi bubblan. 

Men efter att bubblan hade ”spruckits” var det uppskattade EPS nyckeltalet lägre än det 

verkställda nyckeltalet. Resultatet visar även att man inte kan klart säga att bubblan var 

orsakad av fel uppskattningar och värderingar som gjorts eftersom uppskattningarna 

ändå var relativt nära det verkliga resultatet. (Morris & Alam, 2012) 

Hedgefonder antas vara en av de mest sofistikerade investerare på marknaden. Enligt 

den effektiva marknads hypotesen reflekterar aktievärdet all relevant tillgänglig 

information vilket medför att aktiepriser alltid reflekterar marknadsvärdet på aktierna. 

Spekulativ aktivitet torde enligt hypotesen eliminera riskfria arbitrage möjligheter och 

även korrigera andra typer av felprissättning. Inom teknologi branschen fanns det inte i 

slutet av 1990 talet substitut värdepapper som man skulle kunna skydda investeringar 

med. Dessutom finns det tidigare forskning på att rationella investerare, som torde 

                                                        
11 Kraftig kursuppgång på börsen 
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korrigera felprissatta värdepapper, ibland ”rider” på så kallade bubblor vilket orsakar till 

att marknaden blir ostabil. Hedgefonder var skickliga i att förespå prisutvecklingen av 

aktier inom teknologi branschen. Innan värdet på aktierna började sjunka sålde 

hedgefonderna aktier och överförde investeringar i växande företag. (Brunnermeier & 

Nagel, 2004)   

I slutet av 1990 talet och början av 2000 talet kunden man se att hedgefonder investerade 

mer och mer i teknologi branschen. Detta visade att istället för att hedgefonderna skulle 

investera mot felprissättning, investerade de i övervärderade aktierna inom 

teknologibranschen. Det visade sig att hedgefonderna minskade innehavandet av aktier 

som skulle sjunka i värde på aktie mot aktie basis, och att de lyckades få avkastning över 

marknadsestimat endast från aktier i teknologi industrin. Undersökningen av 

Brunnermeier & Nagel (2004) visar att ledningen i hedgefonder förstod att priserna på 

de aktierna med överpris kommer i något skede att sjunka. Detta medför även att 

priserna på aktier inom branschen kunde uppskattas till någon grad och att 

hedgefonderna utnyttjade denna möjlighet. (Brunnermeier & Nagel, 2004) 

Aktieprissättning härstammar mycket från förväntad framtida prestation av företagen. 

En viktig determinant i utvecklingen av aktiekursen är osäkerheten gällande företagets 

framtida genomsnittliga lönsamhet, som även kan tänkas som osäkerhet i 

genomsnittliga framtida tillväxten i ett företags bokföringsmässiga värde. Även om 

Nasdaq indexet toppade i Mars 2000 genom prisutveckling i teknologi branschen är det 

inte klart vad eller vem som orsakade ”bubblan”. Att kalla utvecklingen till en ”bubbla” 

härstammar från att prisutvecklingen visade onormal ökning i teknologi branschen som 

följdes av en snabb minskning av aktiernas värde inom samma bransch. Denna 

benämning passar bra när man analyserar händelserna i efterhand. Det finns dock 

argumenteringar om teknologibranschen var signifikant övervärderad under tillväxt-

tiden eller var prisutvecklingen resultat av en okänd och ny volatil bransch vars 

utveckling feluppskattades. (Pastor & Veronesi, 2006) 

Det fanns dock flera faktorer som anses ha påverkat utvecklingen av värderingar i slutet 

av 1990 talet. Reaktionerna i Nasdaq börsen för prestations publiceringar var onormalt 

stark vilket kan härstamma från den höga osäkerhetsgraden inom teknologi branschen. 

Företagen i teknologi industrin var publicerades i börsen i ett onormalt tidigt skede av 

sin verksamhet vilket i sin tur ökade osäkerheten på grund av saknad historisk 

bokslutsinformation. Osäkerheten som drev priserna upp via höga uppskattningar från 
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teknologi-industrin visade i början av 2000 talet att inte prestera enligt förväntningarna 

vilket orsakade en snabb pris nedgång. (Pastor & Veronesi, 2006) 

Många akademiker och investerare säger att det är självklart att Nasdaq aktier var 

övervärderade i slutet på 1990 talet. Pastor och Veronesi argumenterar i sin 

undersökning dock att värderingarna inte egentligen var irrationella på grund av 

osäkerheten gällande uppskattade framtida lönsamhet, vilket styr företagets värde, var 

onormalt hög. I slutet av 1990 talet handlades även stora mängder av aktier inom 

teknologi branschen. Pastor och Veronesi argumenterar att även om osäkerheten enligt 

dem var en av orsakerna till prisökningen är det inte så att minskad osäkerhet var 

orsaken till värdesänkningen. Däremot var orsaken, enligt Pastor och Veronesi, att 

Nasdaq reviderade de uppskattade framtida lönsamheten neråt vilket syns som et stark 

nedgång av värde för Nasdaq. (Pastor & Veronesi, 2006) 

Det finns mycket undersökningar som alla kommer fram med olika hypoteser till orsaken 

kring internet bubblan. Som ovan redan nämnts fanns det undersökningar som visar 

hedgefonder och olika investerings institut reagera på ett onormalt sätt vilket medförde 

att korrigerande åtgärder i aktiepris utvecklingen inte skedde, medan även att 

övervärderingarna berodde på marknads teorier som att osäkerhet medför 

sannolikheten till ökad handel i företag inom ”ny” teknologi. Sedan finns det också 

möjlighet till naturliga förklaringar av synergi effekter som var katastrofala till de så 

kallade ”rena” internet företagen. (Wang, 2007) 

Wang (2007) kommer med en ty teori gällande utveckling av marknadsturbulens. När 

en ny märkbar teknologisk innovation (internet) slår igenom, kom det en stor mängd nya 

företag (”.com” företag) som konkurrerar med traditionella företag. Dessa företag får en 

fördel genom låga inträdes kostnader vilket leder till lägre investeringar av sådana 

företag. Men om den nya teknologin ses som komplement till de redan existerande 

kommer framtida inträda av ”rena” internet företag försvåras märkbart på grund av de 

synergi effekter som traditionella företag har av den nya teknologin. Detta medför att 

den nya teknologins kontribution till den totala marknaden ökar medan andelen nya 

internet företag minskar. Denna typ av utveckling anses kunna orsaka ett mass-inträde 

av nya företag i tidigt skede av den nya teknologin som senare visar en hög nivå av 

utgående företag från internet branschen. Man kan anse att man inte kunna förespå 

denna synergi effekt och investeringar i internet industrin ökade. När övriga aktörer på 

marknaden kom fram till synergieffekterna kan det ses som att konkurrensen ökade och 

fördelarna som internet företagen hade inte hade samma effekt som tidigare, och därmed 
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var den sjunkande trenden i internet industrin orsakad delvis av marknadens 

konkurrenskrafter. (Wang, 2007) 

När man diskuterar om social media, handlar det också om en ny teknologi vars 

möjligheter och effekter är lite undersökta. Det finns undersökningar och analyser som 

behandlar möjligheter till utnyttjande av social media till informationssamling, 

försäljning, marknadsföring och övriga teoretiska fördelar, dock finns det inte många 

undersökningar som skulle mäta effekterna som social media har gällande företagets 

prestation i finansiella och icke-finansiella termer. Social media anses som billigt men 

detta kan även ses på flera olika sätt. Företagen antas inte alltid över huvud taget mäta 

aktiviteten i social media. Liknar detta trenden som man tidigare upplevt under tiden av 

den nya teknologin i slutet av 1990 talet och början på 2000 talet? Social media värderas 

som viktigt och företag ingår hela tiden mera investeringar i social media. Det som ännu 

är oklart är huruvida social media presterar enligt de förväntningar som företagen har av 

social media. 

   Sammanfattning av kapitlet 

Begreppet social media hänvisar dels till de instinktiva behoven som människor innehar 

att vara i kontakt med andra individer för att uttrycka sig och dela åsikter, samt källor 

genom vilka detta är möjligt. Via social media kan individer och företag bilda starka 

kommunikationsnätverk och bredare kontakt krets (Safko, 2010). Av företagen används 

social media främst i marknadsföringssyfte. Social media medför möjligheter även för 

insamling av information, genomförande av forskningar som kan vara företaget till nytta, 

sam uppföljning av åsikter och kommentarer vilket i bästa fall leder till utvecklings 

processer inom företaget (Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 2013). Det visar sig dock att 

större andelar som marknadsföringskanal (Aichner & Perkmann, 2013). 

Social media innehåller möjligheter för företagen för förbättrad prestation men innehar 

även utmaningar. Den information som kommuniceras i social media bör övervakas och 

styras. Individer och företag delar åsikter, omdömen, idéer, och annan information som 

kan vara både positivt och negativt från företagets synvinkel (Woodcock;Green;& Starkey, 

2011). Även om social media i sig är en billig marknadsföringskanal, finns det kostnader 

som direkt hänvisar sig till social media. Det bör finnas styrmekanismer som uppdaterar, 

analyserar, och styr informationen som diskuteras i allmän social media 

(Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 2013).  
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Kunderna betraktar i allmänhet diskussioner inom social media som pålitliga 

informationskällor. Internet plattformar som facebook, twitter, youtube, etc. innehar 

förmågan att bilda diskussioner mellan stora antal potentiella intressenter och 

informationen i dessa källor sprids snabbt (Christian & Matthes, 2013). All den information 

som företagen har nytta av kallas även för socialt kapital. Kunskap och intellektuellt 

kapital anses vara en av de mest betydande konkurrenskrafter i dagens kunskaps-

baserade ekonomi. Speciellt anses det att små och medelstora företag bör ställa mera 

uppmärksamhet till kunskapsstyrning och social kapital. Daud, Fadzilah och Yusoff 

(2010) påstår att kunskap tillsammans med intellektuellt kapital är centralt för ett 

företags konkurrenskraft (Daud;Fadzilah;& Yusoff, 2010). 

Interaktionen som företagen har med sina kunder kallas för kundrelationshantering. Via 

social media har också kundrelationshantering utvecklats genom att företagen har 

möjlighet att närma sina kunder på ett nytt sätt. Genom denna kundrelationshantering 

kan företagen mer kostnadseffektivt styra och justera sin verksamhet gentemot 

intressenterna (Woodcock;Green;& Starkey, 2011). Via social media påverkar man 

individers intryck om företaget. Diskussioner i realtid med kunder bildar ett öppet 

intryck av företaget samtidigt som det ökar företagets trovärdighet. Diskussioner och 

kommentarer inom den sociala median kan även styras av företagen för att finna sätt till 

ökad försäljning och därmed finansiell prestation (Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 

2013). Via effektiv intrycksstyrning kan man även gömma sådan information som kan 

vara negativt och skadligt för företaget (Solomon;Solomon;Joseph;& Northon, 2013). 

Via social media sprider företagen information och berättelser om sina varumärken. 

Varumärkesstyrning har ändrats väsentligt från den traditionella varumärkesstyrnings 

processen. Tidigare var det företagen som var ”författare” till varumärkes berättelser 

medan idag har dessa berättelser blivit alltmer konsumentdrivna. Konsumentdrivna 

varumärkes berättelser betraktas som mer effektiva och trovärdiga genom att de är 

skapade i realtid och handlar om individers egna erfarenheter om varumärken. Om dessa 

konsumentdrivna berättelser ignoreras kan det även vara skadligt för företagen. Detta 

medför att även de som inte villiga att delta i social media bör vara aktiva i social media. 

(Gyrd-Jones & Kornum, 2013) 

Företagen som är aktiva i social media har oftast som avsikt att uppnå finansiell nytta. 

Med andra ord förväntar företagen finansiell avkastning på den investering de lägger i 

social media (Yadav & Sagar, 2013). För att finansiella effekter skapade via social media 

skulle vara effektiva och även möjliga bör företagen bilda en strategi om vad som 
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företaget vill uppnå via social media samt hur detta mål skall uppnås (Murdough, 2009).  

För att kunna mäta en avkastning på en investering bör man även veta vad själva 

investeringen är. Det finns inte mycket undersökningar på den verkliga finansiella nyttan 

som social media kan inneha och det finns mycket potential som finns i social media för 

att förbättra ett företags finansiella prestation. Enligt litteraturen framkommer det att 

motivationen till att vara verksam inom social media för företagen är till största del att 

minska på marknadsföringskostnaderna genom att flytta investeringar från traditionell 

media till social media och uppnå ökad försäljning.  

Prestationsmätning i finansiella och icke-finansiella termer har redan länge visat sig vara 

vitala för ett företags fortlevnad. Det räcker inte att ”bara” driva verksamhet, men genom 

att mäta verksamheten och processer skapar man grund till intern och extern 

benchmarking. Social media kan tänkas, med hänsyn till tidigare forskning och litteratur, 

ge möjlighet till analyser och skapande av prestationsmått som inkluderar information 

som är tillgänglig via den sociala median. Mått som till exempel kundnöjdhet kan mätas 

genom information från den sociala median och därmed utnyttja denna information till 

framtida utveckling. Som tidigare framkommit i kapitlet bidrar effektiv analys och 

utnyttjande av ”rätta” icke-finansiella prestationsmått till de traditionella finansiella 

prestationsmåtten. Finansiella och icke-finansiella prestationsmått har skilda 

användnings ändamål vilka i det långa loppet kompletterar varandra. 

Företagen förväntar sig få avkastning på den investering de gjort i social media. Detta 

kan man även säga vad som förväntades av internetföretag i slutet av 1990 talet och 

början av 2000 talet. Förväntningarna på ökad prestation av internet företag resulterade 

i prisökningar som inte var realistiska i relation till internet industrins prestation. Men 

förväntningarna av framtida ökad lönsamhet höjde priserna signifikant. När dessa 

förväntningar inte verkställdes upplevde internet branschen en markant värdenedgång 

vilket resulterade till det mycket debatterade internet ”bubblan”. Är social media också 

övervärderad? Mäter företagen prestationen i social media eller är social media ännu så 

ny på marknaden att man inte ännu har en uppfattning på hur social media kan utnyttjas 

för att uppnå förbättrad prestation.   
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som relaterar sig till social media, 

värdeskapande, intrycksstyrning, varumärkesstyrning och deras koppling till företagets 

prestation. Det verkar som att direkt koppla social media till ett företags prestation 

innehåller stora utmaningar eftersom ett företags prestation påverkas av en stor mängd 

komponenter som bör beaktas. Via social media kan man påverka konsumenters och 

övriga intressenter beslut om att utnyttja företagets nyttigheter. Social media ger även 

möjligheter till insamling av information från kunderna som indirekt kan leda till bättre 

service och produkter som även påverkar ett företags finansiella prestation. 

 Social media och prestation  

Kunder är som vilka som helst finansiella tillgångar som har värde. Kunderna skapar inte 

värde enbart genom transaktioner som de gör via inköp av företagets produkter, men 

värdet som kunden skapar företaget under relationens livstid. Kunderna är immateriella 

tillgångar som företaget bör smart förvärva, uppehålla, och maximera alldeles som vilken 

som helst finansiell tillgång. När man ser på lyx mode branschen började bruk av social 

media för marknadsföring plötsligt öka. Till exempel Gucci uppdaterar sin Facebook sida 

mer en tre gånger om dagen och är kontinuerligt aktiv i Twitter.  Från marknadsförings 

synvinkel är det frågan om kommunikation genom vilket företaget kommer med 

information om nya produkter och service, och skapa intresse för det som företaget 

erbjuder. Marknadsföring via social media strävar till att öka lönsamhet och bilda 

relationer. (Kim & Ko, 2012)  

Undersökningen av Kim & Ko (2012) visade att, vara aktiv i social media har en positiv 

inverkan på kundrelationer, köpavsikt, och därmed finansiell prestation. 

Undersökningen behandlar bland annat om kundvärde, varumärkes värde och kunders 

köpavsikt. Undersökningen utfördes i Soul (Sydkorea) där potentiella kunder i ett känt 

köpdistrikt intervjuades gällande inköp av lyx mode produkter. Enbart de som inom de 

två senaste åren hade ingått köp av lyx mode produkter togs med i undersökningen. 362 

kunder var intervjuade av vilka 79.3 % var kvinnor. Naturligt var att största delen av 

kunderna tillhörde en högre inkomstklass. Undersökningen resulterade i ett positivt 

samband med social media aktivitet och förbättrade kundrelationer samt köpavsikt. Kim 

& Ko (2012) rekommenderar i sin undersökning att de lyx modes varumärken som inte 
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ännu är aktiva i social media, borde investera i social media på grund av dess potential 

till förbättrad prestation.  

Att kunna påverka kunders köpbeslut har en direkt effekt på prestation. Det har varit 

allmänt oklart för företag hur de kunde påverka kunders köpbeslut genom social media. 

I en undersökning av Chung och Austria (2010) undersöktes vad som påverkar kunders 

attityder mot marknadsföring inom social media. De undersöker vad som aktörer i social 

media ser som viktiga egenskaper i det innehåll som företagen framställer i social media. 

Informationen bör tillfredsställa behov som i undersökningen avses vara underhållande, 

informatorisk, och interaktiva. Dessa behovs påverkan på internetköp visade att 

underhållande medium i social media inte påverkar signifikant på individers köpbeslut. 

Däremot söker individer relevant information och värderar aktiv interaktion när 

köpbeslut görs. Resultatet av undersökningen visar att företagen i social media bör 

tillfredsställa informations- och interaktionsbehov som kunder har för att positivt 

påverka kunders köpbeslut. Det är viktigt för företagen att planera sättet för interaktion 

med kunder för att få dem att delta i diskussioner. Social media ger kunderna möjlighet 

att ge återkoppling och åsikter om företagets tjänster och produkter, och att kunna möta 

kunden effektivt med rätt information bidrar till lojala kunder i framtiden. (Chung & 

Austria, 2010) 

Det är inte enbart företag som diskuteras i social media, men även allmän 

kommunikation mellan individer. Företagen har märkt den potential och massan som 

finns i sociala nätverk som kunde utnyttjas för företagets nytta. Detta betyder att företag 

ingår investeringar i social media för att kunna påverka de potentiella kunder och den 

information som finns tillgänglig i social media. Dessa investeringar medför dock till att 

ledningen förväntar avdelningarna att kalkylera effekterna av att vara verksam inom 

social media. Med andra ord förväntar ledningen avkastning på den investering som 

görs. Det är relativt enkelt att mäta och rapportera försäljnings volymer och vinst-

ökning, men det svåra är att mäta immateriella ökningar som varumärkes kapital, 

kundnöjdhet, eller lojalitet. Den immateriella avkastningen på investeringen är en nyckel 

komponent till företagets värde och framgång. (Plangger, 2012) 

Enligt Plangger (2012) finns det ett varumärkes gemenskap när konsumenter aktivt 

deltar i skapandet av varumärke. Dessa gemenskap fungerar som strategiska 

marknadsförings resurser som har bevisats bidra till konkurrensfördelar via långfristiga 

kundrelationer. I undersökningen av Plangger (2012) undersöktes hur popularitet och 

investeringar i social media påverkar företagets värde. Plattformar i social media som 
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inkluderades i undersökningen var Facebook och Twitter. Företagen som togs med var 

från ”Fortune 500” och var rankade i storleksordning med basis på årlig omsättning. 

Rangordningen och dess utveckling för de 91 valda företagen från Fortune 500 var 

jämförda med åren 2006 och 2010. Undersökningen resulterade i att det finns ett 

positivt samband mellan marknadsföringsinvesteringar i social media, popularitet i 

dessa program, och företagets värde. Det framkommer även att sambandet förstärks när 

storleken på sociala medians nätverk blir större. (Plangger, 2012) 

Även om undersökningen av Plangger (2012) resulterade i positiva samband mellan 

investeringar i social media och företagets värde, påpekar han att mer undersökningar 

behövs för att undersöka hur företagets värde ändras i förhållandet till investeringar i 

social media. Det förblev oklart från undersökningen om kostnaderna för investeringar i 

varumärkesgemenskap i social media resulterar till en ökning i företagets värde. Med 

andra ord blev det oklart om investeringar i social media resulterar i positivt nuvärde. 

(Plangger, 2012) 

 Social media och värdeskapande 

Social media har potential till att medföra värde till företag genom att sprida information 

och marknadsföra i social media. När man ser på social media från 

redovisningsperspektiv fokuserar man på långsiktigt värdeskapande och strategi, medan 

marknadsföring fokuserar sig mera på kortsiktighet och förväntar avkastning inom kort 

tids period. Marknadsföring fokuserar mera på kampanjer och försäljning och det visar 

sig att många företag utnyttjar social media till produktförsäljning. 

Det går att diskutera vad värde för ett företag är. Social media, som idag ännu är relativt 

nytt inom företagsvärlden, medför en hel del möjligheter för företag att uppnå mervärde 

i företagets verksamhet. Värde kan skapas i form av ökad försäljning och minskade 

kostnader via informationsspridning och kundrelationshantering (Woodcock;Green;& 

Starkey, 2011). Att skapa värde handlar även om att utveckla det företaget erbjuder och 

öka kvaliteten på utbudet. Interaktionen som förväntas av kunderna medför även 

kostnader och det är viktigt för företagen att förstå även de motsatta konsekvenserna för 

att inte det skapade värdet förstörs genom misslyckad interaktion i social media (Baird 

& Parasnis, 2011).  

För små företag är social media en viktig källa eftersom ledningen eller ägaren av 

företaget sköter om många delar i verksamheten. Genom social media har små företag 
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och företagare tillgång till marknadsföring som liknar till en del det som stora företag 

har. Genom social media når små företag den stora massan och därmed har möjligheter 

till de fördelar som social media har möjlighet att bidra till. Detta betyder att små 

företagen kan nå fler potentiella kunder med bråkdelen av kostnaden jämfört med 

marknadsföring via traditionella metoder. För små företag är det kostnadsstyrningen 

som ligger i focus och social media kan hjälpa att hålla kostnaderna rimliga och därmed 

öka på företagets lönsamhet. (Schaupp & Bélanger, 2014) 

Schaupp och Bélanger (2014) undersökte huruvida små företag använder social media 

och hur de anser nyttan fördela sig som social media medför dem. De började 

undersökningen med att intervjua ett mindre sampel av företag för att bättre kunna 

identifiera värdedrivare inom social media. Efter att de hade skapat bättre uppfattning 

över värdedrivare inom social media skapade de en enkät vars avsikt var att få 

information för att undersöka effekterna av värdedrivare. Undersökningen resulterade i 

ett positivt samband mellan social media, kund service, försäljning, interna processer 

och marknadsföring. De fann inte ett samband mellan bruk av social media i 

konkurrenssyften. Enligt Schaupp och Bélanger kan detta bero på att små företag har 

ofta kunderna som focus och konkurrenterna analyseras inte lika noga. (Schaupp & 

Bélanger, 2014) 

Även om social media är relativt nytt inom företagsvärlden, anses det kunna skapa 

ekonomiska fördelar som gynnar företagets prestation. I en kvalitativ undersökning av 

Parveen et. al. (2014) intervjuades personer i ledningen som ansvarar för social media i 

sex stora företag. Undersökningen baserar sig på att analysera den kvalitativa 

informationen från semi-strukturerade intervjuer och finna sammanhängande mönster 

för att kunna göra slutsatser på effekter som social media kan medföra. Företagen var 

alla från olika branscher, Flyg, mobila nätverk, Bank, Bil tillverkning och smycke 

tillverkning och försäljning. Alla av företagen som intervjuades var aktiva i speciellt 

Facebook och Twitter. Vissa hade skilt bloggar och även aktivitet i Youtube. Företagen 

har börjat använda social media i sin verksamhet mellan åren 2008 och 2011. 

(Farzana;Ismawati;& Ainin, 2015) 

Undersökningen av Parveen et. al. (2014) visade att de intervjuade företagen använde 

social media för varumärkesstyrning (branding), marknadsföring, reklamer, promotion 

av produkter och tjänster, och utförande av marknadsförings undersökningar samt 

informations insamling av produkter och tjänster. Svaren från företagen indikerar att de 

lägger vikt på saker som interaktion mellan kunderna och företaget och att social media 
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hjälper till att bilda goda relationer med kunderna. Företagen anser att en av de 

viktigaste saker som social media bidrar till är möjligheterna till förbättrad service 

genom att snabbare få information och effektivare reagera till den information som 

sprids i sociala nätverk. Undersökningen visade att organisationer ser social media som 

verktyg för att förbättra prestationen genom relationshantering, förbättrad kund service, 

varumärkes visibilitet, och information spridning och tillgång till information. Vissa av 

företagen anser även att de har sätt märkbara effekter i kostnaderna. Dessa företag anser 

att speciellt marknadsföring och kostnader för kundservice har man lyckats minska 

genom att aktivt utnyttja social media. Kundservice har effektiviserats genom att ge 

viktig service relaterad information direkt i den sociala median och försnabba 

informationsflödet som kunder eftersöker. (Farzana;Ismawati;& Ainin, 2015) 

Undersökningen av Parveen et. al. (2014) visar hur företagen anser effekterna av social 

media påverka företaget. Undersökningen kvantifierar inte de konkreta effekterna 

(vilket inte heller var meningen med undersökningen) vilket lämnar frågan, har social 

media ett verkligt ekonomiskt samband med ett företags prestation och värde, öppen. 

Med detta kan man se om ekonomiska nyttan av att vara i social media överskrider 

kostnaderna som social media medför företagen.  

 Social media och kundrelationshantering 

I Rumänien har man undersökt hur arbetare inom textil industrin ser på sociala nätverk 

och dess påverkan på företag. De mest betydelsefulla aspekterna i undersökningen var 

direkta och indirekta effekter av sociala nätverk på Rumänska textil producenter och 

nyttan på den interna och externa omgivningen. En enkät skickades till arbetare inom 

textil industrin i Bukarest. Enligt undersökningen kom det fram att 84 % av arbetarna 

ansåg att sociala nätverk ökar företagets visibilitet, 76 % anser att kunderna får 

information av företaget och 72 % anser att sociala nätverk ökar interaktionen med 

kunderna (potentiella och aktuella). I indirekta effekterna anser arbetarna generellt att 

sociala nätverk är en billig marknadsförings kanal och genererar besparingar samtidigt 

som försäljningen ökar. Även anses det att kundnöjdheten ökar genom att företaget är 

verksam inom sociala nätverk. Undersökningen i sig påvisar bara textil industrin men 

ändå visar möjligheter som finns i social media. Speciellt textil industrin i Rumänien och 

hur denna industri som tävlar med Asiatiska industrin kan påverkas. (Orzan;Şerban;& 

Orzan, 2013) 
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Man kan inte undervärdera betydelsen av social media. Rodriguez, Peterson, och 

Krishnan sade i sin undersökning, om b2b försäljning, att en undersökning gjord av 

Forrester Research som intervjuade 1200 medlemmar i ledningen på hur de använder 

social media i beslutstagande gällande inköp, kom de fram till att 75 % av respondenterna 

använder sig av social media för att få information och åsikter om en produkt eller 

service. Dessa 75 % svarade även att deras kontakter i social media inom industrin 

baserar sina inköps beslut på denna information mer en på annan information från 

andra källor. (Rodriguez;Peterson;& Krishnan, 2012) 

Social media medför möjligheter även för försäljaren att få information och diskutera 

kundens behov direkt med kunden och på detta sätt bygga tätare relationer med 

kunderna. I undersökningen av Rodriguez, Peterson, och Krishnan (2012) tar de upp 

undersökningar som visar att företag som är verksamma inom social media har bättre 

prestation än jämförbara företag som inte är verksamma inom social media. 

(Rodriguez;Peterson;& Krishnan, 2012) 

Undersökningen av Rodriguez, et. Al (2012) undersökte hur social media påverkar 

försäljnings processer och prestanda inom B2B marknaden. Undersökningen kommer 

fram till att social media effektiviserar B2B försäljnings processer och prestanda i 

organisationer med B2B verksamhet, samt att social media förbättrar relationshantering 

och skapar möjligheter. Det visar sig att implementera social media i företagets strategi 

är viktigt för att kunna konkurrera inom den alltmer informationskrävande intressent 

kretsen. Man måste komma ihåg att i B2B organisationer där kundrelationshantering är 

i fokus, kan man inte slopa den traditionella CRM strategierna, men inta social media 

som komplement till dessa. (Rodriguez;Peterson;& Krishnan, 2012) 

För att man skall kunna få positiv avkastning på investering i CRM teknologi bör denna 

vara väl planerad för det ändamål CRM strategin är menad för. Att implementera en 

misslyckad CRM teknologi leder ofta till att investeringar i CRM strategier minskar och 

därmed kan det sägas att företagen inte anser att CRM teknologi ger en tillräcklig 

avkastning på den gjorda investeringen. I undersökningen av Woojung Chang et al. 

(2010) undersöktes sambandet mellan CRM teknologi med marknadsförings 

möjligheter, relationen mellan marknadsföringsmöjligheter till organisatorisk 

prestation, och sambandet mellan kundfokuserad företagskultur, samt kundfokuserad 

ledningssystem och CRM teknologi. Undersökningen gjordes genom att skicka en enkät 

till de 500 största företag i Korea, mätt i omsättnings volym, varav 209 respondenter 

samlades. På detta sätt fick man med företag från diverse industriområden. 
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Undersökningen kom fram till att det finns ett positivt samband mellan CRM teknologi 

och organisatorisk prestation. Största delen av sambandet var dock indirekt samband 

mellan CRM teknologi och prestation vilket betyder att utfallet beror till största del av 

sambandet mellan CRM teknologi och marknadsförings möjligheter. Undersökningen 

visar att implementering av CRM teknologi visar positiva verkan på företagets 

prestation. Undersökningen förstärker även viktigheten av kundfokuserad 

företagskultur och ledning för att höja effektiviteten på CRM teknologi. (Chang;Park;& 

Chaiy, 2010) 

Små och medelstora företag som konkurrerar med stora företag ha inte tillgång till lika 

resurser, varken monetära eller kunskap, som de stora har. Internet baserad teknologi 

har dock gett små och medelstora företag möjligheten att vidta i CRM strategier som är 

kostnadseffektiva och kundcentriska. I undersökningen av Harrigan et. al. (2011) tas det 

fram internet baserad teknologi som elektronisk post (e-post) och internetsidor via vilka 

man kan vidta CRM åtgärder. Traditionellt har styrkan i små och medelstora företagen 

varit nära kontakt med kund och ansikte mot ansikte kommunikation, som via 

elektronisk kundrelationshantering (e-CRM) minskat betydligt. Ansikte mot ansikte 

kommunikation och telefonsamtal är tidskrävande och kostsamma medan e-CRM ger 

möjligheter till minskade marknadsföringskostnader och ökad försäljning. 

(Harrigan;Ramsey;& Ibbotson, 2011) 

Undersökningen av Harrigan et. al. (2011) utfördes genom att skicka en enkät till 1445 

små och medelstora företag i Irland.  De fick 286 användbara respons som utgjorde 20 

% svarsgrad. I artikeln undersöktes åtta faktorer som påverkar företagets verksamhet via 

e-CRM. I undersökningen kommer de fram till att traditionella CRM strategier som 

vidtas av små och medelstora företag medför förbättrad prestation, och de företag som 

implementerar internet baserad teknologi i CRM processer och företagets strategi drar 

större nytta från CRM aktiviteter än de företag som inte använder sig av elektronisk 

kundrelationshantering. Undersökningen påvisar i sin första hypotes gällande 

prestationsbaserade fördelar att elektronisk kundrelationshantering medför förbättrad 

kundservice, ökad försäljning, minskade marknadsföringskostnader, och ökar kund 

lojalitet. Elektronisk kundrelationshantering ger små och medelstora företag 

möjligheten att med knappa resurser konkurrerar med betydligt större företag på 

marknaden. (Harrigan;Ramsey;& Ibbotson, 2011) 

Woodcock et. al.(2011) skriver i sin artikel vad företag bör komma ihåg vid planering av 

implementation av social media i kundrelationshanterings strategi. I artikeln tas upp de 
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möjligheter som social media anses medföra. Det som tidigare kommit fram är att 

företagen ingår investeringar i system för hantering av kundrelationer och 

informationssamling, och vill ha avkastning på denna investering. Enligt Woodcock et. 

al. (2011) kommer företag som lyckas med implementation av social media och 

interaktion med kunderna via detta, kunna uppnå kostnadsbesparingar, kundlojalitet, 

nya kunder, samt ökad försäljning. I artikeln tas det upp även utnyttjande av social media 

för produktutveckling tillsammans med kunderna för att skapa produkter och service 

som motsvarar kundernas behov. Det gäller dock att ha kapacitet och kunskap att tolka 

den information som samlas från internetbaserade nätverk. Om man inte lyckat med 

tolkningen av informationen, finns det litet rum till succé.  

När man forskar i tidigare litteratur om kundrelationshantering och den nya sociala 

kundrelationshanteringen ser man att logiken är den samma. Det som skiljer är sättet 

att kommunicera med kunderna. Via sociala nätverk är kommunikationen personlig och 

mera aktuell en via traditionella metoder. Det har bildats nya metoder och nya 

utmaningar som företagen bör beakta för att kunna uppnå förbättrad prestation. Det 

som man ser allmänt i diverse undersökningar är målen företagen kan uppnå via social 

kundrelationshantering är kostnadsbesparingar i marknadsförings kostnader, ökad 

försäljning, högre kund lojalitet, förbättrad kund service, ökad kundnöjdhet, och 

produktutveckling ”tillsammans” med kunderna. Alla dessa komponenter bidrar till 

finansiell prestation om strategin för implementering av kundrelationshanteringen i 

social media lyckas.  

 Social media och Intrycksstyrning 

Som tidigare kommit fram är social media ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera 

med både interna och externa intressenter. Social media medför att diskussioner om ett 

företag framkommer kontinuerligt och för att kunna påverka det intryck som människor 

har av företaget krävs det också att företaget bör vara med i diskussionerna. Att delta i 

diskussioner och vara nära konsumenterna bevarar och även ökar öppenheten och 

trovärdigheten vilka är viktiga för uppbyggande, bevarande och försvarande av 

företagets image. (Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 2013) 

Det finns mycket litteratur om hur intrycksstyrning påverkar kundnöjdhet och 

användning av defensiv strategi och dess påverkan på intryck av företag. Enligt 

Schniederjans et. al. (2013) saknas det undersökning som skulle visa direkt verkan av 

intrycksstyrning via social media på företagets finansiella prestation. I undersökningen 
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som de gjort, (Enhancing financial performance with social media, an impression 

management perspective), tar de upp intrycksstyrningens påverkan på finansiell 

prestation och implikationer på vad som bör beaktas när man ingår intrycksstyrnings 

strategier i social media. Finansiell prestation mäts i undersökningen som påverkan på 

avkastning per aktie12 på kvartalbasis. Schniederjans et. al. (2013) baserar sig på 

intrycksstyrnings strategi som mäts med hjälp av fem olika beteende mönster 

(presenterat nedan): 

 
Beteende mönster Definition Social media exempel 

Inställsamhet Beteende för att göra organisationen 

mer attraktiv för publiken. 

Diskussion/ marknadsföring via 

bloggar, sociala nätverk, riktad mot 

en marknad som som är i behov av 

en viss typ av service. 

Hotbild Beteende som presenterar företaget 

som maktfull och hotfull, som kan 

foga skada mot individer som 

hindrar försök och mål.  

Företags egna internetsidor vilka 

utövar deras makt över 

konkurrenter på liknande marknad. 

Organisatorisk främjande Beteende som presenterar företaget 

som mycket effektiv, framgångsrik, 

och kompetent. 

Främjande kampanjer via ”Tweets”, 

bloggar, och forum ägnade till att 

främja företaget och dess internet 

sidor. 

Exemplifiering Beteende som organisationer 

använder sig av för att projicera 

integritet, socialt ansvarstagande, 

och moral värdighet. 

Social media (hemsidor, bloggar, 

forum, och sociala nätverks 

plattformar) använda till att främja 

aktiviteter för socialt ansvar. Också 

använt som ett socialt ansvarsfullt 

sätt till att minska pappers avfall. 

”Bön” Beteende som ger en bild av 

beroende, sårbarhet i anrop på stöd 

från andra. 

Företagets hemsidor och e-post 

använda för att lobba tillgänglig 

stöd. 

Tabell 3 Exempel på intrycksstyrnings metoder i social media. (Schniederjans;Cao;& 
Schniederjans, 2013) 

Undersökningen baserar sig på hur de ovan nämnda beteende mönstren påverkar 

företagets finansiella prestation i 150 publika bolag inom läkemedelsindustrin. De 

                                                        
12 Bättre känt som ”earnings per share (EPS)” 
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använde sig av stödvektormaskin metoden för texthantering. För att undersöka de fem 

behovsmönstrens effekt på finansiell prestation använde de sig av ordinal logistisk 

regression (OLR). Undersökningen framkom till att intrycksstyrnings strategier via 

social media delvis har ett positivt samband med finansiell prestation. Mer specifikt 

resulterade undersökningen till att inställsamhet, hotbild, organisatoriskt främjande, 

och ”bön” har ett signifikant samband med företagets finansiella prestation medan 

exemplifiering inte har det. Undersökningen visar det stora potential som finns i social 

media såvitt användningen av den sociala median i intryckstyrning är väl planerad och 

utförd. (Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 2013). 

 Social media och Varumärkesstyrning 

Många varumärkes ledare är fortfarande skeptiska gällande marknadsföring och 

deltagande i social media. Även om social media innehar möjligheter för framgång 

innehåller det även risker om man inte är försiktig i kommunikation i social media. De 

möjliga negativa effekterna i social media är bland annat, negativa diskussioner bland 

konsumenter, störningar orsakade av överflöde av information, etc. Företagen anses 

dock inte ha råd att bli utanför sådana inflytelserika diskussioner vilket man ser genom 

att investeringar i social media ökar bland företagen. Människor är alltmer i social media 

var de kan påverkas av marknadsföring och diskussioner. Köpbeslut görs ofta med 

tyngdpunkt på varumärke. Köpbeslutet härstammar från att det finns ett behov som 

kunden vill tillfredsställa. Allt börjar genom att söka information om potentiella metoder 

att tillfredsställa detta behov. (Hutter;Hautz;Dennhardt;& Füller, 2013) 

Via en enkät undersökning som riktades till medlemmar i MINI facebook fan-sida kom 

Hutter et.al.(2013) fram till att social media har en signifikant påverkan på varumärkes 

kännedom, diskussioner om varumärket, köpbeslut. De fann även att aktörer i social 

media är känsliga för störningar på företagets sociala media plattformar. Överflöde av 

information och om aktörer inte blir beaktade har ett signifikant negativt samband med 

varumärkes lojalitet, interaktion med varumärket eller företaget och diskussion gällande 

varumärket. Undersökningen påvisar viktigheten för varumärkesstyrning i social media 

och dess potential som kan leda till märkbara ekonomiska effekter för företaget och 

varumärket. Hutter et. al.(2013) anser även att social media bör inte enbart ett medium 

där företagen agerar bara för att alla andra gör det, och en orsak till detta ligger i den 

potential som finns i den sociala median och anses vara viktig för det moderna och öppna 

varumärket. (Hutter;Hautz;Dennhardt;& Füller, 2013)  
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Varumärkesstyrning är essentiellt för företagen för att påverka hur nuvarande och 

potentiella kunder och övriga intressenter (investerare, media, pressen, analytiker, etc.) 

förbinder sig med företagen. Hollebeek et. al. (2014) undersöker hur förbindelser mellan 

varumärke och kunder sammanhänger med varandra. I undersökningen kallas denna 

förbindelse kund-varumärkes engagemang (Customer brand engagement, CBE), med 

kunden som det centrala subjektet. Enkäten de använde grundades på tidigare forskning 

som behandlade kognitiv processer, ömhet, och aktivering vilka bäst representerade 

konceptet. Alla respondenter rapporterade sig använda Facebook nätverket. Ett av 

resultaten som undersökningen kom fram till var att aktivering och ömhet påverkar 

signifikant människors interaktion med varumärket/ företaget. De kognitiva 

processerna visar sig inte påverka interaktionen mellan kunder och varumärket. De 

känslomässiga effekterna visade sig påverka människors bruk av varumärke och 

kontakt-känslan med varumärket. (Hollebeek;Glynn;& Brodie, 2014) 

Undersökningen av Hollebeek et. al. (2014) framkommer med flera implikationer för 

styrmedel. Undersökningen hjälper företagets ledning att förstå rollen med nutida 

interaktionen med kunder vilket kan utnyttjas för relationshanterings strategier, som 

exempel lojalitet. Modellen som undersökningen baserar sig på ger även möjlighet till 

utveckling av analyser av avsikter till varumärkes bruk vilka baserar sig på varumärkes 

värde. Speciellt i dagens konkurrens är det viktigt för företagen att förstå ändringar i 

kund beteende för att erhålla de så kallade lönsamma kunderna. Hollebeek et. al. anser 

att modellen kontribuerar ledningen med verktyg och förståelse för generering av 

förbättrad retention och kundlojalitet. (Hollebeek;Glynn;& Brodie, 2014) 

 Sammanfattning av kapitlet 

Det förekommer ofta i litteraturen att företagen via social media har möjligheter att 

påverka individer och andra företag. Företagen använder social media till att styra 

intryck som olika intressenter har av företaget, främja kunskap av företag och 

varumärken och relationshantering. Det verkar som att social media används oftast för 

marknadsföringssyften för att öka försäljning av företagets produkter och tjänster. Social 

media anses även vara billigt och medföra märkbara kostnadsbesparingar speciellt i 

marknadsföring.  

Tidigare forskning visar att företagen utnyttjar även social media till utveckling av 

produkter och tjänster. Detta görs via interaktion med nuvarande och framtida 

potentiella kunder i olika plattformar i social media. Interaktionen bidrar till 
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diskussioner som kan innehålla viktig information om kundnöjdhet och produkternas 

prestation. Interaktionen har även psykologiska effekter som påverkar lojalitet och 

intryck av företagen. Tidigare forskning betonar viktigheten på kvaliteten i information 

och diskussion som företagen sprider i social media. Via social media kan företagen 

snabbt påverka människor, deras attityder och därmed även köpbeslut genom vilket 

företaget får nya kunder och möjlighet till konkurrensfördelar. Men lika fort som 

företagen kan skapa nya kunder via social media kan företaget även förstöra 

kundrelationer och försämra sin position gentemot sina konkurrenter.  

I tidigare forskning tas det ofta upp risker i social media och det verkar som att det idag 

inte ännu finns enighet om huruvida social media medför verkliga finansiella effekter 

(positiva) för företagen. Företagen verkar ha en klar bild gällande den potential som finns 

i social media (speciellt i sociala nätverk) men det finns tydliga svårigheter i att klart 

mäta de finansiella effekterna som social media kan bidra till.  

Informationen och interaktionen i social media är det som anses vara det viktigaste för 

att effektivt kunna utnyttja social media. Människor vill bli hörda och väntar på att 

företagen agerar till de kommentarer som läggs ut i sociala nätverks plattformar.  

Det visar sig att kunder litar mest på information från vänner och bekanta. Detta betyder 

att information som sprids i sociala nätverk påverkar individer i hög grad och företagen 

bör följa de diskussioner som ingås gällande företaget. Insamling av information av 

kunder och andra intressenter via social media har resulterat till framgång i 

produktutveckling och tjänsteutveckling. Enligt litteraturen inom social media kommer 

det fram att varumärken, produkter, och tjänster bildas via den tvåsidiga interaktionen 

med kunderna som utnyttjar företagets produkter. Information om kundnöjdhet, 

kundernas åsikter och övriga attityder om företaget kan nås kostnadseffektivt från social 

media. Företagen har idag även möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt utföra 

förfrågningar och undersökningar genom att utnyttja social media.  

Intrycksstyrning, varumärkesstyrning och kundrelationshantering är alla sådana 

komponenter som enligt tidigare forskning kan påverkas via social media. Den sociala 

medians utsträckning växer hela tiden och det finns hela tiden mer och mer människor 

som är aktiva i internet plattformar. Via den sociala median påverkar företagen de ovan 

nämnda komponenterna vilka i sin tur påverkar företaget finansiellt. Företagen 

investerar i allmänhet inte i social media enbart för att andra gör detta, men vill påverka 

intressenter för att uppnå finansiell avkastning och ökad konkurrenskraft. De 
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allmännaste effekter som företagen strävar till via social media verkar vara ökad 

försäljning (omsättning) och kostnadsbesparingar. 

Sist och slutligen gäller det dock att uppnå förbättrad prestation och marknadsposition. 

Genom att vara aktiv i social media har företagen även möjligheter till att skapa mervärde 

till kunderna genom utveckling och bättre uppnå kundernas krav. Intraorganisatoriskt 

är det kostnadsbesparingar och utveckling för att effektivisera verksamheten som i det 

långa loppet kan leda till ökad finansiell prestation i monetära termer. Lönsamheten 

påverkas av social media om företaget lyckas inkludera social media i företagets strategi 

och därmed aktivt mäta och analysera aktiviteten i den sociala median.   

Tidigare forskning visar den potential och de möjligheter som kommer med den sociala 

median och det visar sig att företagen har lärt sig utnyttja social media för att förbättra 

företagets prestation. Det man ser är att det dock inte har undersökts huruvida 

kostnaderna för att vara verksam i social media över- eller underskrider den nytta som 

social media medför företaget. Avhandlingen har som avsikt att undersöka detta 

samband och analysera om att vara med i social media verkligen kan antas tillbringa den 

nytta för företagen som tidigare forskningen påstår, eller är det idag mera ett måste att 

vara i social media om företaget skall kunna vara konkurrenskraftig. 
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4 METODIK OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Detta kapitel redogör forskningsmetodiken. Först redogörs för induktiva och deduktiva 

angreppssätt varefter kvantitativa och kvalitativa metoder redogörs. Därefter klargörs 

forskningsuppgiften och hypotesbildningen. Till sist presenteras den valda databasen 

och analysstrategin.  

  Induktivt och deduktivt angreppssätt 

Det som särskiljer induktiva metoder från deduktiva metoder är angreppssättet. Den 

deduktiva metoden börjar genom analys av befintliga teorier och koncept och formulerar 

hypoteser som därefter testas. En induktiv forskning börjar med data från den ”verkliga 

världen”, för att bilda hypoteser från dessa input. I praktiken handlar deduktiv forskning 

om att testa existerande teori huruvida teorin stämmer eller inte medan induktiv 

forskning genererar nya teorier (Gummesson, 2000).  

Denna undersökning har ett deduktivt angreppssätt och försöker påvisa existerande 

teori gällande sambandet mellan social media och företagets prestation. Tidigare 

forskning undersöker närmast potential som social media medför och hur prestation kan 

påverkas genom utnyttjande av den sociala median. Avhandlingen undersöker hur 

företagen anser social media påverka prestation genom den potential som social media 

anses ha på företagets kostnader, försäljning, verksamhetens löpande processer och 

utveckling av verksamheten. 

 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Även om begreppen kvantitativ och kvalitativ antyder kvalitet, har metoderna ingen 

påverkan på själva kvaliteten. Däremot handlar det om själva datainsamlingens 

procedur. Bruk av metod beror på forskningsproblemet och dess syfte. I kvalitativ 

forskning använder man sig inte av statistiska metoder, eller procedurer som innefattar 

kvantifiering för att komma till resultatet. Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa 

metoder reflekterar även perspektiv på kunskap och forskningsmål. Även om insamling 

av data görs genom intervjuer och observationer, vilka oftast förekommer i kvalitativa 

forskningar, kan forskaren ”koda” informationen till kvantitativ format för att möjliggöra 

statistiska analyser. Man kan därmed även dra slutsatsen att kvalitativa och kvantitativa 

metoder inte utesluter varandra (Ghauri & Grönhaug, 2010). 
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Denna avhandling använder sig av kvantitativ metod för att undersöka sambandet 

mellan social media och företagets prestation genom det potential som social media 

anses ha på företagets kostnader, försäljning, verksamhetens löpande processer och 

utveckling av verksamheten.   

 Forskningsuppgift 

Som det framkommer i litteraturen kan företagen påverka olika komponenter via social 

media som i sin tur påverkar företagets prestation. Komponenterna som identifierats 

från litteraturen är kundrelationshantering, intrycksstyrning, och varumärkesstyrning. 

Inom marknadsföring förväntas nyttan att genereras på kort sikt dvs. kortsiktigt 

perspektiv medan inom redovisning är tyngdpunkten på långsikts tänkande och 

värdeskapande. Denna undersökning kommer att fokusera på redovisnings- och på det 

långsiktiga perspektivet i att vara verksam inom social media.  

Effektiv användning av social media inom marknadsföringen antas generera 

kostnadsbesparingar och samtidigt öka försäljning. Detta torde visa positiv avkastning 

när man jämför företagets marknadsföringskostnader med omsättningen. 

Undersökningen fokuserar på motiven för att vara verksam i social media och huruvida 

verksamhet i social media medför nytta som denna antas bidra till. Det som bör beaktas 

från företagens synvinkel är tiden, hur länge anses tiden vara till att social media 

genererar positiv avkastning på investeringen. Investering betyder att man ingår 

kostnader och då bör även klargöras vad den alternativa kostnaden är.   

Ett företags kostnadsstruktur påverkas av ändringar i verksamheten, och eftersom 

företagen kan påverka företagets kostnader via social media kommer avhandlingen även 

att undersöka hur dessa påverkar företagets kostnadsstruktur. Med andra ord om 

företagen, som verkar inom social media, avser att social media påverkar företagets 

kostnadsstruktur genom att öka eller minska de rörliga och fasta kostnaderna. Företagen 

i allmänhet budgeterar kostnader för olika projekt och det antas inte vara annorlunda 

med social media.  

För att undersöka hur företagen använder social media bör det klargöras till vad de olika 

plattformarna anpassar sig till. Nedan beskrivs i tabell de olika plattformarna som tas 

upp i denna avhandling. Företagen frågas hur de värderar de olika plattformarna och 

vilka företagen använder sig av om de är verksamma inom social media. 
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Plattform i social 
media 

Beskrivning  

Facebook Socialt nätverk där alla användare har möjlighet till interaktion med 

vänner och familj. Meningen är att ge alla användare frihet att dela med 

sig information, bilder, åsikter och få världen att bli mer öppen i olika 

samhällen. Med tiden har även företag börjat använda Facebook som en 

del av sin verksamhet. 

Twitter Ger möjlighet till delande av information och kommentarer till 

användare runt hela världen. Genom att ”följa” företag och människor 

blir användarna uppdaterade av aktuell information och nyheter av de 

företag och personer man följer. Företagen använder Twitter för att 

sprida information av service, insamling av information från 

marknaden, och skapa relationer med kunder, partners, och påverkare. 

LinkedIn ”Professionell” socialt nätverk menat att koppla samman professionella 

aktörer och hjälpa dem att bli mer produktiva och framgångsrika. 

Genom LinkedIn får man tillgång till personer, öppna arbetsplatser, 

information från företag, nyheter, och insikter som får användarna att 

prestera bättre. Människor delar information om arbetserfarenhet och 

annan personlig information som kan hjälpa med framtida rekrytering. 

Företagen har möjlighet att använda denna information till rekryterings 

behov. 

Youtube Ger möjlighet till delande av video filer världen runt. Används av både 

små och stora marknadsförings aktörer.  

Google+ Ger möjlighet att sprida verbal och visuell information till allmänheten. 

Dela innehåll, möjlighet till interaktion med vänner familj och företag, 

etc. Kan användas för informations insamling av olika intressen och 

hobbyer och ”följa” företag och övriga användare av Google+. 

Tabell 4 Beskrivning av nätverksplattformar  

 
Som framkommit i tidigare forskning, genom att utnyttja social media effektivt kan detta 

medföra märkbara ändringar i kostnader och försäljning. Genom att styra kunder och 

samla information från kunder har man tillgång till information som har potential till att 

förbättra service och utföra undersökningar och sprida information för att förstärka 

företagets marknadsställning och även öka försäljning. Kostnadsbesparingar märks 

genom att det allmänt anses att marknadsföring via social media är billigare än 
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marknadsföring via traditionell media. Detta torde ändra på kostnadsstrukturen så att 

det gynnar företaget. Dock ingås investeringar i social media vilket medför kostnader, 

men det ligger fortfarande oklart att kommer summan av nyttan av social media visa en 

positiv avkastning på den ingångna investeringen. Nedan illustreras detta sammanhang 

och på basis av denna figur utvecklas hypoteserna. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
Figur 3 Hypotesbildning av forskningen illustrerad 

4.3.1. Hypotesbildning 

Idag används social media främst för marknadsföring och försäljning. Detta anses vara 

ett kortsiktigt perspektiv och det är enklare att mäta resultaten av enskilda kampanjer. 

Social media kan dock även medföra långsiktig nytta genom att utveckla kundrelationer 

och interna processer. Prestation handlar även om att skapa avkastning på investering 

som ingås för att vara verksam inom social media. Nyckeln är att man skapar en strategi 

i social media vars resultat kan mätas. Företag bör skapa en klar strategi för användning 

av social media. Om man är verksam inom social media utan strategi finns det hög risk 

för att man spenderar mycket resurser utan att uppnå önskade effekter. Därmed är det 

viktigt att företag har en strategi som kan mätas och uppföljas. Genom effektivt 

utnyttjande av social media kan man uppnå signifikanta kostnadsbesparingar, ökad 

försäljning samt, idéer för utveckling och effektivisering av processer. Om företag har till 

exempel som avsikt att förbättra nivån på kundservice i social media kommer även 

antagligen detta synas (om lyckat) i finansiella termer.  

En av de mest populära måtten som företagen använder sig av är avkastningen på 

investerat kapital (ROI, Return On Investment). Att vara verksam inom social media 

medför investeringar relaterade till social media. I marknadsföringssyfte mäts ofta 
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effekterna av den investeringen som gjort på en kampanj i social media kort efter att 

kampanjen tagit slut. Detta kan direkt kvantifieras och resultaten mätas och man får en 

snabb överblick på hur avkastningen på investeringen var. Denna typ av mätning ger inte 

en bra överblick över de totala effekterna på långsikt som investeringar i social media 

har möjlighet att bidra till. Som Yadav et. al. (2013) tar fram i sin undersökning gäller 

det att hitta en kombination på mått som effektivt mäter verksamheten i social media. 

Det beror mycket på företagets strategi vad företaget försöker uppnå genom sin 

verksamhet i social media. Vissa har som avsikt att minska kostnader, vissa försöker 

utveckla sin verksamhet och service, etc. 

Investeringar i social media kan mätas i finansiella termer medan till exempel effekterna 

av kundnöjdhet är betydligt svårare att mäta. Hur företagen investerar och vad syftet för 

investeringen är har stor betydelse när man frågar sig om investeringar i social media 

lönar sig eller inte. Det antas dock allmänt att företagen ingår investeringar för att uppnå 

framtida avkastning på denna investering i monetära termer. 

         H1: Social media har ett samband medföretagets prestation 

En väsentlig del av forskningen är att överväga kostnaderna med den upplevda 

finansiella nyttan av att vara verksam i social media. Det finns risker och fördelar av att 

vara i social media, och för att kunna hålla kontroll över dessa bör företag ingå kostnader 

för att uppehålla kontroll och driva nyttan av den potential som finns inom de sociala 

nätverks plattformar. Som det har framkommit tidigare i avhandlingen har social media 

potential till att medföra kostnadsbesparingar till exempel genom minskade 

marknadsföringskostnader och minskade transaktionskostnader 

Woodcock et. al. (2011) säger att oberoende av sektor kan social media medföra finansiell 

nytta för företag. Detta kan ske som besparing i kundservice och marknadsföring, 

värdeskapande utveckling, och även annan nytta som påverkar företaget i finansiella 

termer. Genom att bättre kunna förutspå efterfrågan är möjligt via den sociala median 

och därmed även kan värdekedjan effektiviseras. Enligt Woodcock et. al. (2011) kommer 

social media öka försäljningen och även med stor sannolikhet kommer försäljnings 

kostnader och marknadsförings kostnader att minska. Speciellt kundrelationshantering 

utan social media och via personliga visitationer är kostsamma vilket innebär att små 

och medelstora företag har en aning svårt att utföra traditionell relationshantering och 

undersökningar. Via social media har alla storleks företag möjlighet till effektiv strategi 
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för marknadsföring, informations insamling, och även intrycksstyrning 

(Harrigan;Ramsey;& Ibbotson, 2011). 

Det som mäts kan också påverkas och förbättras. Företagen mäter sin aktivitet och detta 

sker oftast i finansiella termer (ofta genom att relatera avkastning till olika 

investeringar). Investeringar i social media innebär kostnader för till exempel 

uppföljning, planering, interaktion, övervakning, etc. Dessa kostnader finns även utan 

social media. Företagen tror mycket på det potential som ligger i social media och 

tillgängligheten till information och människor. Om företagen tar i beaktande, kalkylerar 

och följer kostnader som ingås i social media uppstår möjligheter till verksamhets 

effektivisering. Som det kommer fram i tidigare litteratur och forskningar påstås det att 

social media medför kostnadsbesparingar, speciellt inom marknadsföring, försäljning 

och service. Det som inte framkommer är om dessa kostnader följs upp och hur dessa 

mäts och därmed relateras till. Därmed kommer denna undersökning att undersöka 

huruvida företagen anser social media medföra kostnadsbesparingar och även i vilken 

form.    

        H2: Kostnadsbesparingar via social media har ett samband med prestation. 

Social media används främst för marknadsföringssyfte och det är oerhört viktigt att 

särskilja marknadsförings relaterade (kortsiktiga) kampanjer med redovisningsmässiga 

analyser gällande kostnadsstyrning och prestation. Det är möjligt och även lätt att mäta 

effekterna på mindre kampanjer i syfte att uppnå försäljning, men det kräver djupa 

analyser för att kunna uppnå redovisningsmässiga, långsiktiga, effekter som social media 

kan bidra till. I forskning gällande den sociala medians effekter på försäljning anses 

allmänt att social media bidrar till ökad försäljning. Frågan som därmed borde beaktas 

är huruvida denna ökade försäljning är tillräcklig för att täcka de direkta- och indirekta 

kostnaderna som social media medför, och även bidra till en hygglig avkastning på 

investering som gjorts i social media.  

För att effektivisera försäljningsprocessen via social media bör företagen även mäta eller 

uppskatta hur social media påverkar företagets försäljning. I tidigare forskningar, som 

även framkommit i kapitel två och tre, anses social media minska försäljningsrelaterade 

kostnader och även öka försäljningen. Därmed undersöks om social media anses påverka 

företagets försäljningsprocess. Undersökningen av Baird och Parasnis (2011) visade 

kunder använda social media till köp ändamål och för att få information om rabatter. 
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         H3: Social media har ett samband med omsättning (ökad försäljning) och 

prestation.  

 
Som det framkommer i tidigare litteratur har social media potential till märkbara 

utvecklings och effektiviseringsmöjligheter i företagets dagliga erbjudande av service och 

produkter. Om företagen lyckas implementera social media i strategin kan dessa uppnå 

konkurrensfördelar som inte de företag som inte är verksamma i social media 

nödvändigtvis har. Genom denna typ av möjligheter kan man även uppnå högre kvalitet, 

förbättrat intryck från kundperspektiv och kostnadsbesparingar. Flera av de tidigare 

nämnda undersökningarna tar upp viktigheten i interaktionen mellan kunder och 

företag. Genom att analysera diskussionerna mellan företag och kunder och människor 

sinsemellan, kan man avslöja kundbehov som man inte tänkt på samt hitta svagheter i 

sin egen verksamhet. Därmed kan företagen även förbättra kvaliteten på service och 

produkter och genom detta uppnå kostnadsbesparingar genom optimering av 

verksamheten. 

Att utveckla sin verksamhet för att uppnå de krav som kunderna ställer för nyttigheter 

de använder leder till finansiell nytta genom ökad försäljning samt minskade kostnader. 

Det gäller dock skickligt att planera interaktionen med kunderna. Företagen bör komma 

ihåg att vara försiktiga i diskussionerna. Tidigare forskning visar att man kan uppnå 

förbättrad kundlojalitet genom social media och att detta även genererar på långsikt 

ekonomisk nytta. Utveckling av service och spridning av information samt förbättrad 

kvalitet medför besparingar genom mindre kostnader på reparation, ersättande av 

defekta produkter och kundservice. På grund av denna information kommer denna 

avhandling att undersöka huruvida företag använder social media till innovation och 

utveckling samt hur företagen anser effekterna av dessa åtgärder.  

         H4: Innovation och utveckling via social media har ett samband med prestation  

Kunderna är en av de viktigaste tillgångar som företag har. Det är kunder som bidrar 

med finansiella medel via transaktioner mellan kund och företag. Företagen bör komma 

ihåg att kundrelationerna bör uppehållas, utvecklas och maximeras för att maximera 

nyttan genom relationens livstid. Som undersökningen av Kim och Ko visar använder 

företagen sig av social media för att förbättra kundrelationer, kundlojalitet och därmed 

även i långsikt finansiell prestation. Forskning på området visar även att social media 
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används för innovation och utveckling, marknadsföring, och kundservice vilka alla skilt 

för sig har potential till process utveckling och kostnadsbesparingar.  

H5: Kundrelationshantering i social media har ett samband med prestation 

De intryck som människor har av företag anses enligt tidigare forskning påverka 

människors beslut på huruvida de förbrukar ett företags nyttigheter eller inte. Företagen 

bör vara försiktiga med hurdan bild de vill skapa av företaget till allmänheten. Om 

strategin lyckas kan detta enligt tidigare forskning påverka människors köpbeslut och 

därmed även skapa ett förbättrat rykte. Ökad kännedom om företag och varumärke 

sprider rykten och upplevelser effektivt och genom social media kan en allt större mäng 

människor påverkas. 

H6: Intrycksstyrning i social media har ett samband med prestation 

H7: Varumärkesstyrning i social media har ett samband med prestation 

Varumärkesstyrning är inte begränsat till de slutliga konsumenterna. 

Investerarrelationer kan även påverkas på genom social media genom att bilda 

kommunikation och ge information via olika sociala nätverks plattformar. Företag bör 

även skapa och uppehålla goda relationer till aktieägare och investerare som är insatta 

för risk gällande företagets verksamhet.  

Genom att bidra med tilläggsinformation utöver den information som krävs enligt lag 

(IFRS, IAS, BFL, …) har företagen möjlighet att sänka på investerarrisken för 

investerarna genom att bidra med mer detaljerad information om företagets ekonomiska 

ställning. Genom att sänka risken kan i viss mån uppnå billigare finansiering. Som 

exempel kan man ta bankernas krav på säkerhet för kredit och marginalen för krediten. 

Genom att öka synligheten lockar man analytikers intresse för företag vilket kan antas 

medföra högre antal oberoende analyser gällande företaget, vilket kan påverka diverse 

investerare. Undersökningen kommer även att undersöka huruvida företagen vidtar 

investerarrelations åtgärder via social media för att påverka olika intressenter.  

         H8: Hantering av investerarrelationer i social media har ett samband med 

prestation 

Denna undersökning baserar sig på dessa påståenden från tidigare forskning att social 

media bidrar till förbättrad finansiell prestation via relationshantering, 

varumärkesstyrning och intrycksstyrning. Det framkommer i tidigare litteratur att 
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genom effektiv kundrelationshantering via social media har företagen möjlighet till 

avslöjande av egna svagheter och därmed förbättra de interna processerna för att uppnå 

förbättrad kvalitet, kundservice och även uppnå kostnadsbesparingar. Det framkommer 

påståenden om att social media kan bidra till utvecklings åtgärder och innovation som 

kunde öka företagets konkurrenskraft.  

Social media medför möjligheter till interaktion med kunder runt om i världen. Social 

media ger även små och medelstora företag med knappa resurser möjlighet att 

konkurrera med allt större företag. Genom att inkludera social media i företagets strategi 

anses ofta som en nödvändighet för att kunna följa med den snabbt utvecklande 

marknaden och utvecklingen.  

För att uppnå förbättrad prestation genom att vara verksam inom social media bör 

företagen mäta effekterna och identifiera värdeskapande moment i social media. Om 

man inte mäter effekterna finns det risk för att man ingår investeringar i social media 

utan att detta genererar avkastning på denna investering. Allmänna antagandet, som 

även Hoque (2006) tar upp i sin bok, är att investeringar görs i förväntan av framtida 

finansiella avkastning på investeringen.  

 Databas och analysstrategi 

Undersökningen utfördes som en enkät undersökning kompletterad med företagens 

redovisningsinformation. Redovisningsinformation samlades via Orbis databasen, 

varifrån detaljerad finansiell information av finska och svenska företag är tillgängligt. 

Enkäten gjordes med Webropol 2.0 och svaren analyserades med statistik programmet 

SPSS.  

Företagens storlek kategoriserade i termer av omsättningen, enligt definition från den 

europeiska kommissionen: 

Definition av företagets storlek enligt omsättningen. 

Stora Över 50 Miljoner € 

Medelstora 10 - 50 Miljoner € 

Små Mindre eller lika med 10 Miljoner € 

Tabell 5 Kategorisering av företagets storlek enligt omsättning. (European, 2014) 
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Sökresultat från Orbis begränsades till företag från Finland med minst 8 arbetare och 

omsättning på minst en miljon euro (1m€). Sökningen resulterade i 12961 företag. Dessa 

12961 företag kategoriserades i storleksordning enligt omsättningen enligt den 

europeiska kommissionen (Tabell 5).  

Från varje storlekskategori valdes därefter enligt slumpmässigt urval 167 företag som 

enkäten skickades till. Totala mängden företag som enkäten skickades till var därmed 

501 stycken. Enkäten skickades till personer inom företagets ledningsgrupp. Från 

ledningsgruppen valdes marknadsföringschef, ekonomichef, eller företagets VD som 

enkäten skickades till. Sökning av epost adresser antyder att ju mindre företaget är desto 

större ansvar bär företagets VD och sköter möjligen största delen inom företagets 

ekonomistyrning. Den initiala enkätundersökningen skickades i oktober 2014 varefter 

det skickades tre stycken påminnelser. 3.12.2014 skickades den sista påminnelsen vilket 

resulterade i 65 svar, vilket ger en svarsprocent på 12,97 %.  

Kraven för denna undersökning, gällande företagen som enkäten skickades till, var att 

företagen bör vara verksamma i social media, och e-post adress till antingen VD, 

marknadsföringschef eller ekonomichef skall vara tillgängligt från internet eller 

databasen (Orbis) som använts för sökning av företag. Franchising företagare som utför 

företagsverksamhet under en större koncern, ex. k-citymarket, togs inte med i 

undersökningen eftersom dessa inte ansvarar för koncernens verksamhet i social media.  

 Mätning av variabler  

4.5.1. Prestation  

Prestation definierades i denna undersökning inte enbart som en enskild variabel, men 

närmare sagt en kombination av faktorer som påverkar företagets prestation. Prestation 

anses uppstå från ökad försäljning, minskade kostnader, varumärkes värde, ökad 

marknadsvärde, rörelseresultat, och avkastning på investeringar i social media. 

Respondenterna ombads att bedöma styrkan av varje punkt på en likertskala13 från 1 

(Inte alls) till 5 (Mycket starkt). Låga värden innebär att företagen anser social media 

                                                        
13 En likertskala indikerar i vilken grad respondenterna håller med ett eller flera påståenden. Likertskalan 

är en teknik för att mäta attityder. (Jamieson, 2004) 
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inte påverka företagets prestation medan höga värden innebär att företagen anser social 

media påverka företagets prestation. De variabler som mättes beträffande prestation var: 

1. Ökar försäljning (omsättningen) 

2. Genererar positiv avkastning på investeringar i social media. 

3. Förbättrar rörelse resultatet 

4. Ökar varumärkes värde 

5. Ökar företagets marknadsvärde 

6.  Förhållandet mellan omsättning och marknadsföringskostnader förbättras 

(högre omsättning och mindre marknadsföringskostnader) 

7. Har ingen inverkan på företagets finansiella prestation 

4.5.2. Kostnadsbesparingar 

Den information som är tillgänglig i social media kan även utnyttjas i service utveckling 

och koncentration av resurser (kostnadsbesparingar) vilket i sikt kan leda till ökad 

ekonomiskt värde. (Safko, 2010) (Schniederjans;Cao;& Schniederjans, 2013) 

(Woodcock;Green;& Starkey, 2011). Enligt Woodcock et. al. (2011) har företagen 

möjlighet till kostnadsbesparingar genom att utnyttja tillgänglig information som kan 

nås via social media. Kostnader är en viktig del av företagets prestation. Det är möjligt 

att skapa värde med höga kostnader men för att verksamheten skall vara lönsam bör 

kostnaderna vara lägre (helst betydligt lägre) en det värde som skapats. Därmed kan man 

anse att metoder för att sänka kostnader bidrar även till företagets prestation.  

Respondenterna ombads att besvara punkter gällande kostnadsbesparingar i en 

likertskala från 1 (Inte alls) till 5 (Mycket starkt). Låga värden innebär att företagen anser 

social media inte påverka kostnaderna medan höga värden innebär att företagen anser 

social media påverka kostnaderna. Variablerna för att mäta sociala medians påverkan på 

kostnaderna var: 

1. Kostnaderna för marknadsföring har minskat till följd av implementation av 

social media. 
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2. Hanteringar av dylika intressenter via social media har bidragit till billigare 

finansiering. 

3. Social media har minskat verksamhetens totala kostnader. 

4. Minskar kostnader inom a) Marknadsföring, b) Kvalitet (Minskade garanti 

kostnader, etc.), c)Service (Färre reklamationer, Färre kontakter till företagets 

kundservice…) 

5. Social media har sänkt företagets totala kostnader. 

 

4.5.3. Ökad försäljning  

Som det kommer fram i tidigare kapitel kan skickligt bruk av social media medföra inte 

bara kostnadsbesparingar men även ökad försäljning. Genom social media anses företag 

kunna påverka attityder och köpbeslut hos människor genom marknadsföring, 

intrycksstyrning och kundrelationshantering. Att uppehålla interaktion med kunderna 

anses enligt tidigare forskning kunna påverka försäljning positivt och därmed kunna 

bidra till företagets prestation. I denna undersökning användes variablerna nedan för att 

mäta sociala medians påverkan på företagets försäljning. Respondenterna ombads 

besvara frågorna enligt en likert skala från 1 till 5: 

1. Aktivitet i social media ökar aktivitet på företagets egna internetsidor och ökar 

omsättningen. 

2. Omsättningen har ökat i förhållande till ökad aktivitet i social media. 

3. Social media används för försäljning av företagets produkter och tjänster. 

4. Företagets försäljningsverksamhet har förbättrats till följd av implementation av 

social media i företagets strategi. 

Företagen ombads även att uppskatta framtida omsättning och uppskattad andel av 

omsättningen som skapas genom social media för åren 2013 till 2016.    



 

 

61 

4.5.4. Varumärkesstyrning 

Genom att öka kännedom av ett varumärke kan företagen påverka varumärkes värde. 

Som Hutter et. al. (2013) kom fram till i sin undersökning att social media har en 

signifikant påverkan på varumärkets kännedom, diskussioner, och även köpbeslut. 

Genom varumärkesstyrning kan man även påverka hur nuvarande och potentiella 

kunder och övriga intressenter förbinder sig med företaget. Det finns flera implikationer 

till styrmedel och undersökningar hjälper företags ledning att förstå rollen med nutida 

interaktion med intressenter och den sociala medians möjligheter (Hollebeek;Glynn;& 

Brodie, 2014). Denna undersökning visar att 65 % av respondenterna utnyttjar social 

media i varumärkesstyrning. Vilket enligt författarens åsikt är en låg andel. 

Variablerna som användes i denna undersökning på hur företagen anser social media 

påverka varumärkesstyrning presenteras nedan. Respondenterna ombads besvara 

punkterna i en likert skala från 1 till 5 (1= Inte alls, 5= Mycket starkt). 

1. Information samlas in för att bättre kunna möta kundernas krav på kvalitet och 

service? (förbättrad kvalitet på produkter och service) 

2. Social media ökar kännedom om varumärket i relation till konkurrerande 

varumärken? 

3. Via social media påverka investerarrelationer för att förbättra varumärkes värde? 

4. Ökar varumärkes värde (Brand value) 

4.5.4.1. Investerarrelationer 

Med samma metod undersöktes huruvida respondenterna anser social media vara 

användbart och kunna påverka hantering av investerarrelationer. Variablerna för att 

mäta hantering av investerarrelationer i social media presenteras nedan: 

1. Förbättrar investerarrelationer (finansiering på bättre villkor) 

2. Via social media påverka investerarrelationer för att öka varumärkes värde? 

3. Företaget anser social media som effektiv plattform för hantering av 

investerarrelationer? 
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4. Hantering av investerarrelationer i social media sänker företagets kapitalkostnad 

(Investerare)? 

5. Hantering av investerarrelationer ökar företagets synlighet inom analytiker? 

6. Hantering av investerarrelationer i social media har sänkt företagets 

kapitalkostnader? 

7. Hantering av investerarrelationer i social media ökar företagets marknadsvärde. 

4.5.5. Kundrelationshantering 

Genom kundrelationshantering kan företagen samla in information om produkter och 

service och därmed värdefull information som kan hjälpa företagen att bygga täta 

relationer med kunderna (Rodriguez;Peterson;& Krishnan, 2012). Det debatteras 

mycket gällande effekterna av kundrelationshantering i social media och dess effekt på 

företagets prestation. Social media anses kunna medföra kostnadsbesparingar, ökad 

försäljning och ökad kundlojalitet. Dessa komponenter påverkar företagets prestation. 

För att mäta effekterna av kundrelationshantering i social media användes i denna 

undersökning variablerna nedan. Respondenterna ombads besvara punkterna i en likert 

skala från 1 (Helt av annan åsikt) till 5 (Helt av samma åsikt). 

1. Interaktionen med kunder i social media uppehåller och skapar lojalitet mot 

företaget? 

2. Diskussionerna mellan kunder och företag och mellan kunder sinsemellan 

används för att utveckla företagets processer och erbjudande? 

3. Kundrelationshantering i social media medför finansiell nytta för företaget? 

4. Kundlojalitet har ökat efter implementation av social media? 

5. Implementation av social media har resulterat till att bättre kunna möta 

kundernas krav på kvalitet. 

6. Service och produkt-urval har förbättrats? 

7. Förbättrad kundservice? 

8. Ökar omsättningen 
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9. Färre kontakter gällande kundservice (minskade service kostnader) 

10. Mindre kvalitets kostnader (högre kvalitet på produkter  minskade garanti 

kostnader) 

4.5.6. Innovation och utveckling (R&D) 

Innovation och utveckling är en kontinuerlig process för företagen för att uppnå 

konkurrensfördelar och effektivitet. Innovation och utveckling innebär även att samla 

information för att utveckla utbud och processer. I tidigare forskning framkommer det 

diskussioner huruvida social media kan utnyttjas för utvecklings syftet. Tidigare 

forskning anser att innovation och utveckling är en av de viktigaste moment i företagen 

för att förbättra prestation. Denna undersökning undersöker om respondenterna anser 

social media kunna utnyttjas i utveckling syfte och påverkan på prestation. Variablerna 

som mäter innovation och utveckling presenteras nedan. Respondenterna ombads 

besvara punkterna i en likert skala från 1 (Inte alls) till 5 (Väldigt mycket). 

1. Social media används för forskning och utveckling (R&D). 

2. Service och produkter har utvecklats enligt information som samlats in via social 

media. 

3. Aktivitet och diskussion i social media analyseras kontinuerligt. 

4. Företaget agerar till avslöjade marknadsgap som förekommer genom social 

media. 

5. Innovation och utveckling genom sociala nätverks plattformar har påverkat 

kvaliteten på service. 

6. Innovation och utveckling genom sociala nätverks plattformar har bidragit till att 

bättre möta kundernas krav på produkter, service och priser. 

7. Innovation och utveckling genom social media har påverkat företagets prestation 

positivt. 
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4.5.7. Intrycksstyrning 

I tidigare forskning kommer det fram att väl planerat bruk av social media kan medföra 

finansiell nytta för företagen. Social media kan utnyttjas för att påverka människors 

attityder om företaget och därmed påverka företagets image och trovärdighet. Som 

människor försöker företagen bilda positiva intryck av sig själv. Som exempel kan 

företagen sprida information om välgörenhet, socialt ansvar, etc. för att locka kunder 

som värderar liknande åtgärder. I denna undersökning undersöks huruvida 

respondenterna utnyttjar social media för intrycksstyrning. Variablerna som mäter 

intrycksstyrningen i denna undersökning presenteras nedan. Respondenterna ombads 

besvara punkterna i en likert skala från 1 (Helt av annan åsikt) till 5 (Helt av samma 

åsikt).  

1. Intrycksstyrning i social media är viktigt för företaget. 

2. Social media påverkar konsumenters intryck om företaget positivt. 

3. Företaget reagerar till diskussioner i sociala nätverks plattformar dagligen. 

4. Konsumenters intryck om företaget kan påverkas genom social media. 

5. Social media förbättrar det intryck som allmänheten har av företaget. 

6. Publicerar information om akter relaterade till miljöärenden. 

7. Publicerar information gällande utveckling. 

8. Publicerar information om donationer.  

9. Publicerar information riktat mot investerare, finansinstitut, banker, analytiker. 

4.5.8. Investeringar i social media 

Att vara verksam i social media innebär att företag bör investera i social media. Även om 

social media är mycket billigt kan man inte säga att social media är gratis. När man ser 

på hur mycket som investeras i social media ser vi att det flesta investerar relativt lite i 

social media. Nästan 45 % av respondenterna lägger ner 0-5000€ på social media under 

ett år. Det finns dock företag som investerar stora mängder pengar i social media.  
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 0-
5000€ 

5000-
20000€ 

20000-
40000€ 

40000-
60000€ 

Över 
60000€ 

Medelvärde 

Små 16 6 1 1 0 1,4583 
Medelstora 8 4 5 0 2 2,1579 
Stora 5 7 3 3 4 2,7273 
N 29 17 9 4 6  

Tabell 6 Mängden pengar investerat i social media årligen 

Från tabell 7 kan vi se att företagets storlek påverkar mängden pengar investerat i social 

media. Små företag kan antas inte ha tid för social media i sin verksamhet medan ju 

större företaget är desto mer resurser kan företaget lägga ner på social media.  

Variabler som togs med som investeringar i social media var följande: 

1. Hur mycket pengar investerar företaget i social media? 

2. Andelen av marknadsföringskostnader som är budgeterade i media, a)social 

media, b)traditionell media. 2013-2016. 

3. Den sociala medians totalkostnader. 2013-2016 

Även om investeringar i denna undersökning mäts i kostnader tas uppskattade andelen 

i omsättningen upp eftersom detta mäter även hur företagen uppskattar sociala median 

som försäljningskälla (utkastet av investeringen i social media). 

4. Andelen av omsättning som skapas via social media. 2013-2016 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Detta kapitel presenterar resultatet av undersökningen, inkluderat deskriptiv statistik 

över företagen och mät-variablerna. Värden över mät-variablerna diskuteras i detta 

kapitel mellan numeriska värden för variablerna hänvisas till Bilaga 1: Mätning av 

variabler. Bilaga 1 presenterar deskriptiv statistik över alla variabler som diskuteras i 

kapitlet.   

 Deskriptiv statistik 

Olika nätverks plattformar i social media kan användas på olika sätt. Denna 

undersökning fokuserar på fem stycken plattformar; Facebook, Linkedin, Twitter, 

Google+, och Youtube. Från figuren nedan ser vi i vilka social nätverksplattformar 

företagen i undersökningen är aktiva i. Från tabellen ser man tydligt att den mest 

populära plattformen är Facebook. Över 86 % av företagen i undersökningen är aktiva i 

Facebook medan mer än 52 % av företagen är i LinkedIn som är den näst mest populära. 

Det verkar som att företagen försöker vara i de plattformar där människor är mest aktiva 

i. Vi kan se detta genom att jämföra Facebook och Google+ vilka av sin karaktär är 

mycket lika. Men eftersom Facebook är populärare än Google+ är det logiskt att 

företagen anser Facebook vara bättre plattform att vara verksam i. Flesta företag är 

aktiva i flera nätverks plattformar. 

 

                                                        
14 Kategorin ”Annat” bestod av plattformarna Instagram (n=8), Pinterest (n=3), Flickr (n=1), Bloggar 

(n=2) och övrigt (n=6). 
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65 56 28 19 23 34 20 



 

 

67 

 

Tabell 7 Social media plattformar där undersökningens respondenter är aktiva i 

Företagen delades i storleksordning enligt omsättningen per definition av den 

Europeiska kommissionen. Antalet företag i varje kategori (små, medelstora, stora) 

fördelades mycket jämt.  

Storlek (Omsättning) Antal företag, n. = 65 Omsättning i medeltal  

Stora, > 50 m€ 22 169,70m€ 

Medelstora, ≥ 10 m€; < 50 m€ 19 20,07m€ 

Små, < 10 m€ 24 3,32m€ 

Tabell 8 Kategorisering av respondenter enligt storlek 

Som det framkommit i tidigare forskning kan social media användas för flera olika 

ändamål hos företag i olika branscher. Det som framkommer ofta i tidigare forskning är 

att social media kan utnyttjas för att öka försäljning och påverka människors intryck. 

Genom att påverka människors intryck kan även människors köpbeslut påverkas. Från 

tabellen nedan ser man att företagen i denna undersökning använder social media mest 

för intrycksstyrning och varumärkesstyrning. 

 Små, 

n=24 

Medelstor, 

n=19 

Stora, 

n=22 

Alla, 

n=65 

Median, 

n=65 

Öka försäljning av produkter och tjänster 

 

3,5000 3,3158 3,7273 3,5231 4 

Minska på kostnader (marknadsföring, 

kvalitet, finansiering) 

 

2,3750 2,3684 2,3636 2,3692 2 

Förbättring av interna processer 

 

1,7083 1,6316 1,9545 1,7692 1 

Kundrelationshantering 

 

2,5000 2,5789 2,9091 2,6615 3 

Intrycksstyrning 

 

3,9167 3,9474 4,3182 4,0615 4 

Varumärkesstyrning 

 

3,7500 3,6316 4,1364 3,8462 4 

Hantering av investerarrelationer 

 

1,1250 1,3684 1,3182 1,2615 1 

Rekrytering 

 

2,2500 2,3158 3,2727 2,6154 3 

Annat 

 

2,2083 1,7895 2,0000 2,0154 1 

Tabell 9  Bruk av social media (medelvärde, min=1/inte alls, max=5/Väldigt mycket) 
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Man skulle kunna tänka sig att ju mindre företaget är desto mera aktivitet i social media, 

medan tabellen ovan tyder på att stora företag lägger ner mer fokus på social media än 

vad små eller medelstora företag. Detta är intressant med tanke på att tidigare forskning 

påvisar att det är små företag som kan tänkas utnyttja social media för att förbättra sin 

konkurrenskraft i förhållande till större företag. Varför stora företag använder mera 

social media kan bero på att verksamheten i social media kräver tid. Stora företag har 

möjlighet att lägga mer resurser dedikerade att sköta om företagets sociala media, medan 

mindre företag inte har möjlighet att använda lika mycket tid på detta. Som exempel kan 

man tänka sig ett litet företag där VD:n ansvarar för social media är det troligt att tiden 

som används för social media är litet.  

Även om företagen som är i social media enligt tidigare forskning väcker mera intresse 

hos analytiker och investerare än vad företagen som inte är i social media visar det sig 

att företag i Finland inte anser social media inte vara bra för hantering av 

investerarrelationer (medelvärde på 1,2615).   

Företagen kan outsourca de delar av sin verksamhet som inte hör till kärnverksamheten. 

Samma gäller social media där man kan även outsourca verksamheten i social media till 

företag som är experter på området. I undersökningen kommer det fram att nästan 

hälften av respondenterna outsourcar en del av verksamheten i social media. Tabellen 

nedan visar fördelningen hur social media sköts i företagen.  

 

Figur 4 Fördelningen på hur social media sköts i företagen. (n=65) 

Det visar sig att andelen av arbetet i social media som företagen anlitar till utomstående 

experter är i medeltal ungefär 64,4 %, och att 17 av 27 respondenter outsourcar mer än 

50 % av verksamheten i social media till utomstående experter. Det visar sig även att 

35
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företagets omsättning inte påverkar huruvida företagen outsourcar verksamheten i 

social media15.  

Undersökningen påvisar att företagen uppskattar den sociala medians andel av media 

investeringar växa. Genom att fråga efter uppskattade andelen av företagets 

marknadsföringsbudget som budgeterats till social media visar det sig att investeringar 

i social media uppskattas öka i framtiden.  

 2015 2016 2015 % 2016 % 

Ökar 34 41 52 % 65 % 

Minskar 2 1 3 % 2 % 

Hålls oförändrad 29 21 45 % 33 % 

n. 65 63 100 % 100 % 

Tabell 10 Sociala medians andel av budgeten som budgeteras till media ökar, minskar, eller 
hålls oförändrad. 

Tabell 11 visar att företagen kommer i framtiden att utnyttja social media mera än de gör 

idag. Detta tyder på att företagen ser möjligheter som social media kan medföra.  Genom 

att man allokerar mera resurser i social media medför även att kostnaderna för social 

media kommer att öka vilket syns från tabellen nedan (se även Bilaga1). 

I medeltal 2013 2014 2015 2016 

2013 0 +113 % +255 % +378 % 

2014 +113% 0 +48 % +83 % 

2015 +255 % +48 % 0 +15 % 

2016 +378 % +83 % +15 % 0 

Tabell 11 Utvecklingen av social medians kostnader i medeltal (%).  

Från tabellen ser vi att i medeltal så kommer det att ske en stor ökning i kostnaderna av 

social media. Den årliga ökningen av kostnader uppskattas avta efter år 2014 till +48 % 

2015 och +15 % 2016. Förklaringen till detta kan tänkas vara att social media är relativt 

nytt i den finska affärsverksamheten och företagen börjar nu inse betydelsen och 

möjligheterna med att vara verksam i social media.  

                                                        
15 Av de 27 företag som outsourcar verskamhet i social media fördelas i Stora, medelstora, och små företag 

enligt n= 9, 8, 10. 



 

 

70 

Under de senaste åren har ekonomin varit i kris. Inverkan av detta kan vara att 

företagens resurser minskar och företagen försöker finna billigare sätt för 

marknadsföring och vara mer kostnadseffektiva. Nedan presenteras hur företagen anser 

den senaste finans krisen ha påverkat på bruk av social media. 

Tabell 12 Hur företag anser den globala finansiella krisen påverkar resursallokering i social 
media (1= Helt av annan åsikt, 5= helt av samma åsikt) 

Från tabell 13 kan det avläsas att det inte finns generell consensus bland respondenterna 

eftersom standard avvikelsen är relativt hög i relation till medelvärdet. Man ser dock att 

större delen av företagen har ökat aktivitet i social media under finansiella krisen. 

Medianen med värdet tre (3) tyder på att företagen generellt ställer sig indifferenta 

gällande den finansiella krisens påverkan på bruk av social media.   

Respondenterna ombads även besvara hur de mäter verksamheten i social media. För 

att mäta prestation av verksamheten används både finansiella och icke-finansiella 

prestationsmått. Dessa kan även användas i kombination att de fungerar som 

komplement till varandra. När man diskuterar om prestationsmätning i social media 

visar det sig att företagen anser icke-finansiella prestationsmått vara bättre än finansiella 

prestationsmått när man mäter prestation i social media. Dock anser företagen att en 

kombination av prestationsmåtten är det mest effektiva sättet att värdera prestation i 

social media. Mått på kundnöjdhet, kundlojalitet och ökning av omsättning var de mest 

använda måtten bland respondenterna medan de populära finansiella måtten ROI, ROA 

och aktievärde inte används bland respondenterna i värdering av prestation i social 

media. Detta tyder på att företag som mäter verksamheten i social media koncentrerar 

sig på icke-finansiella prestationsmått i mätning av prestation av social media.  

Nedan presenteras deskriptiv statistik över variablerna för undersökningen. I Bilaga 1 

presenteras alla komponenter som använts för datainsamlingen av variablerna.  

 
N Medelvärde Median Std.Avvikelse 

Företaget har ökat aktivitet i social media 
65 3,20 3 1,372 

Ökat investeringar i social media 
65 2,66 3 1,241 

Minskat investeringar i traditionell media 
65 3,00 3 1,403 

Den globala krisen har inte påverkat investeringar i 

social media 

64 2,81 3 1,622 
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  N Mean Median Std. 

Deviation 

Min Max 

PREST (Prestation) 65 2,697 2,860 1,011 1,00 5,00 

KRELHANT (Kundrelationshantering) 

 

65 2,503 2,600 1,003 1,00 4,60 

INTRST (Intrycksstyrning) 65 3,735 4,000 1,057 1,00 5,00 

VARMST (Varumärkesstyrning) 47 3,426 3,670 0,937 1,00 5,00 

KOSTBESP (Kostnadsbesparing) 65 2,035 2,000 0,853 1,00 4,57 

ÖKFÖRS (Ökad försäljning) 65 2,596 2,750 1,078 1,00 5,00 

FORSKUTV (Forskning och utveckling) 65 2,317 2,290 1,050 1,00 4,71 

HANTIR (Hantering av 

investerarrelationer) 

 

48 1,599 1,380 0,674 1,00 3,43 

Tabell 13 Deskriptiv statistik över variablerna 

Från tabell 13 kan man avläsa att de variabler som kan påverkas mest genom social media 

är INTRST och VARMST. Medelvärden på 3,735 respektive 3,426 och medianen på 

4,000 respektive 3,670 tyder på att majoriteten av företagen anser social media kunna 

utnyttjas effektivt för intrycksstyrning och varumärkesstyrning. De övriga variablerna 

verkar inte kunna märkbart påverkas genom social media. Nedan tas en närmare analys 

av variablerna. 

 Prestation  

Prestation kan mätas på många olika sätt som även tagits upp i tidigare kapitel. Man kan 

mäta prestation genom finansiella och icke-finansiella nyckeltal som indikerar hur 

effektivt verksamheten är. I denna undersökning har prestation mäts genom uppskattad 

påverkan på försäljning, kostnader, varumärkes värde, marknadsvärde och 

rörelseresultat. Kombinationen av komponenterna resulterade i ett medelvärde på 2,697 

och median på 2,860 vilket tyder på att största delen av respondenterna anser att social 

media inte påverkar starkt på företagets prestation. I undersökningen tas även i 

beaktande företagets ROCE, EBIT, EBIT/omsättning och omsättningen. Från bilaga 1 

kan man se att från de komponenter som mäter prestation visar det sig att social media 

påverkar starkt enbart på ökat varumärkes värde.  

 Kostnadsbesparingar 

Enligt tidigare forskning kan social media utnyttjas för att uppnå kostnadsbesparingar 

inom verksamheten. Via social media kan företagen minska på kostnader för 

marknadsföring, kvalitet och service genom forskning och utveckling och interaktion 

med intressenterna.  



 

 

72 

Det visar sig dock att respondenterna i denna undersökning inte anser social media 

påverka kostnaderna för företaget märkbart. Detta är inte överraskande eftersom 

företagen visar sig inte använda social media med syfte att sänka företagets kostnader. 

Genom att se på hur respondenterna svarat på frågan till vilket ändamål de använder 

social media, ser vi från medeltalet 2,3692 och medianen 2 att företagen inte använder 

social media med hänsyn till kostnadsbesparingar. Medelvärdet varierar inte märkbart 

mellan företagens storlek (2,3636 – 2,3750) vilket tyder på att företagen är till största 

dels av samma åsikt, oberoende av storlek.  

 Ökad försäljning 

Som det kommer fram i undersökningen av Schniederjans 2013 har social media 

potential till ökad försäljning och därmed även förbättrad finansiell prestation. Ökad 

försäljning via social media kan vara svårt att mäta eftersom social media plattformar 

inte är direkt menat för försäljning. Däremot kan interaktionen och övrig aktivitet i social 

media medföra ökad försäljning indirekt, till exempel genom att lyckas förbättra 

företagets eller varumärkets image och påverka intressenters intryck om företaget. 

Respondenterna svar tyder på att social media används för att öka försäljningen. Små 

och stora företag har en majoritet som använder social media för att öka försäljning av 

produkter och tjänster medan medelstora företag inte är lika eniga över bruk av social 

media gällande ökad försäljningen. Detta kan avläsas från Tabell 9 vilket visar ett 

medelvärde för ökad försäljning av små och stora företag på 3,500 respektive 3,7273. 

Medelstora företag visar dock ett medeltal på 3,3158.  

Från bilaga 1 ser man att social media anses bland respondenterna bidra till ökad 

aktivitet på egna hemsidor och därmed även till ökad försäljning. Däremot är det 

intressant att respondenterna samtidigt anser att omsättningen inte har ökat i 

förhållande till ökad aktivitet i social media och att försäljningsverksamheten inte har 

förbättrats till följd av implementation av social media i företagets strategi. Även i tabell 

13 kan det avläsas att företagen inte anser social media öka försäljning märkbart. 

Det verkar som att företagen inte har tydliga metoder med vilka de mäter den sociala 

medians påverkan på försäljningen eftersom svaren är till en del kontroversiella 

sinsemellan. Från bilaga 1 ser man ändå att den uppskattade andelen av omsättningen 

som skapas genom social media anses öka märkbart i framtiden. Man skulle därmed 

kunna anta att social media därmed påverkar försäljnings verksamhet i mer än vad 
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respondenterna anser. Detta tyder på att social media kommer i framtiden att påverka 

försäljningen i allt högre grad. Detta skulle förklara punkterna ”uppskattade andelen av 

omsättningen som skapas genom social media 2013 – 2016”. Medelvärdet för variabeln 

anses växa från 0,82 % år 2013 till 5,53 % år 2016 av omsättningen. 

 Varumärkesstyrning 

Som Tabell 9 visar använder företagen social media relativt mycket för 

varumärkesstyrning. Respondenterna ombads att besvara flera punkter för att se hur 

företagen anser social media kunna användas för varumärkesstyrning. Företagen är 

eniga om att social media kan användas för att öka kännedom om varumärket i relation 

till konkurrerande varumärken och att social media ökar varumärkes värde (se Bilaga 1).  

Resultatet är inte överraskande när man ser på vad social media används till bland 

företagen. Speciellt stora företag använder social media för varumärkesstyrning medan 

små och medelstora företag inte gör det lika mycket. Man kan observera resultatet från  

Tabell 9 varifrån man ser att medeltalet för stora företag är 4,1364 och för samtliga 

3,8462 med en median på 4. Detta tyder på att företagen anser social media fungera bra 

för varumärkesstyrning.  

5.5.1. Investerarrelationer 

Som undersökningen av Bushee & Miller (2012) har många, speciellt mindre, företag 

svårigheter att öka synlighet bland analytiker och investerare. Undersökningen 

resulterade att ökad synlighet ökar mängden företagsspecifika analyser hos analytiker 

och att attrahera olika typers investerare från bredare geografiskt perspektiv. 

Enligt svaren av respondenterna påverkar inte verksamheten i social media på företagets 

investerarrelationer. Samtliga punkter visar ett medelvärde mellan 1,49 till 1,82 vilket 

tyder på att företag i Finland inte anser social media för att kunna påverka 

investerarrelationer. Företagen visar sig heller inte utnyttja social media för hantering 

av investerarrelationer vilket kan förklaras genom att företagen inte anser detta kunna 

medföra nytta med tanke på synlighet bland analytiker, varumärkes värde, marknads 

värde, eller kapitalkostnader.  
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 Kundrelationshantering 

Genom kundrelationshantering kan företagen samla in information om produkter och 

service och därmed värdefull information som kan hjälpa företagen att bygga täta 

relationer med kunderna (Rodriguez;Peterson;& Krishnan, 2012). Detta kan öka 

kundlojalitet, kundnöjdhet, ökad försäljning (omsättning), och även medföra 

kostnadsbesparingar. Respondenterna visar sig inte använda social media märkbart för 

kundrelationshantering (Tabell 9). Det är dock intressant att se att respondenterna anser 

att interaktionen med kunder i social media skapar och uppehåller lojalitet mot företaget. 

Man skulle kunna tänka sig att företagen skulle använda sig mer av social media även för 

kundrelationshantering eftersom kundlojalitet och återkommande kunder är viktiga för 

företagets fortlevnad. Samtidigt ställer sig företagen neutralt till huruvida 

kundrelationshantering i social media påverkar företagets finansiella prestation.  

Det är intressant att respondenterna anser kundlojalitet inte har ökat i samband med 

implementation av social media inom kundrelationshantering även om de samtidigt 

anser att social media skapar och uppehåller kundlojalitet mot företaget.  

Det är intressanta att se att även om företagen anser att interaktion i social media 

uppehåller och skapar lojalitet mot företaget, är det bara 55,4 % som utövar aktiv 

interaktion med intressenter i social media. Man skulle kunna tänka sig eftersom det 

anses att interaktion skapar lojalitet skulle man även utöva interaktion aktivt.  

 Innovation och utveckling (R&D) 

Som tidigare forskning visar kan social media användas för olika typer av 

undersökningar för utveckling av produkter och service genom att vara interaktiv med 

människor. Företagen skulle antas kunna utnyttja denna informationskälla för att 

utveckla utbudet och även interna processer. Det visar sig dock att respondenterna i 

denna underökning inte använder social media för forskning och utveckling och att 

utvecklingsverksamhet i social media inte påverkar företagets prestation.  

Det visar sig även att företagen inte agerar eller analyserar diskussioner i social media 

aktivt. Om man inte följer vad som diskuteras kan man inte heller vara medveten om 

möjlig information som skulle kunna användas för utvecklingssyfte vilket kan tänkas 

reflektera även övriga punkter som respondenterna ombads att svara på (Bilaga 1).    
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 Intrycksstyrning 

Intrycksstyrning visar sig vara det som företagen i denna undersökning använder social 

media mest till. Respondenterna anser att intrycksstyrning i social media är viktigt för 

företaget och att konsumenters intryck om företaget påverkas positivt. Även anser 

företagen att social media förbättrar det intryck som allmänheten har av företaget.  

För att påverka intryck om företaget visar det sig att publicering av information gällande 

utveckling används. Däremot publiceras inte information som skulle vara inriktat mot 

finansinstitut, banker, investerare eller analytiker.  

 Investeringar 

Investeringar i social media visar sig antas öka i framtiden bland företagen vilket antyder 

att företagen mer och mer ser möjligheter som social media kan medföra. Man kunde 

även anta att företagen börja inse och lära sig hur social media kan utnyttjas alltmer 

effektivare. Från bilaga 1 ser man att andelen av marknadsföringskostnader som är 

budgeterade till social media ökar medan andelen till traditionell media minskar. Ännu 

verkar det som att budgeten för social media är relativt liten men kommer att växa i 

framtiden. Detta kan även ses genom att de uppskattade totala kostnaderna för social 

media kommer också att växa i framtiden.  

Eftersom investeringar i social media kommer att öka i framtiden kan man dra slutsatsen 

att fokusen på social media kommer att växa och att företagen inser den potential som 

finns i social media. Man kan se att investeringarna i social media ännu idag är till stor 

del relativt små vilket även tyder på att företagen ännu inte använder den sociala 

medians fulla potential. Detta kan antas reflektera resultatet på sociala medians inverkan 

på de övriga variablerna som tas upp i denna avhandling. 

Företagen anser att den sociala median andel av marknadsföringsbudgeten kommer att 

växa stark inom de kommande åren, allt från 16,31 % till 25,44 % i medeltal. Samtidigt 

anser företagen att den budgeterade andelen i traditionell media kommer att sjunka i 

framtiden.   

 Korrelations- och regressionsanalys 

En bivariat korrelationsanalys utfördes för att undersöka huruvida variablerna 

korrelerar med varandra. variablernas korrelationer presenteras i tabell 14 i form av en 
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korrelationsmatris. Korrelationsanalys används för att undersöka om det finns ett 

samband mellan två variabler. När man säger att det finns ett positivt samband mellan 

två variabler är detta en genomsnittsbedömning. Samma gäller med negativa samband. 

En positiv korrelation betyder att höga värden på den ena variabeln motsvarar höga 

värden på den andra variabeln. (Körner & Wahlgren, 2006). 

Från tabellen kan det avläsas att det inte finns signifikanta samband mellan de 

finansiella prestationsmåtten och de undersökta variablerna. Däremot korrelerar de 

mätta variablerna med sinsemellan. X11 (hantering av investerarrelationer) har ett 

signifikant samband med de övriga mätta variablerna förutom med variabeln 

intrycksstyrning. Detta tyder på att hantering av investerarrelationer inte anses vara 

effektivt genom social media, vilket följer respondenternas åsikt för bruk av social media 

som presenterats i Tabell 9. Det verkar som att variablerna X5 till X11 skulle ha ett 

positivt samband med upplevd prestation av att vara verksam i social media.  

 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

X1: Företagets 
omsättning 
(€)?:2013: 

Pearson 
Korrelation 

1           

Sig. (2-sidig)             

N 65           

X2: ROCE före 
skatter % (EBIT 
/ Tot.assets - 
Current 
Liabilities) 

Pearson 
Korrelation 

,019 1          

Sig. (2-sidig) ,886            

N 61 61          

X3: EBIT Pearson 
Korrelation 

,451** ,056 1         

Sig. (2-sidig) ,000 ,667           

N 63 61 63         

X4: PREST Pearson 
Korrelation 

,025 ,172 -,156 1        

Sig. (2-sidig) ,841 ,184 ,221          

N 65 61 63 65        

X5: 
KRELHANT 

Pearson 
Korrelation 

,139 ,060 -,143 ,778** 1       

Sig. (2-tsidig) ,271 ,646 ,262 ,000         

N 65 61 63 65 65       

X6: INTRST Pearson 
Korrelation 

,234 ,147 ,048 ,753** ,708** 1      

Sig. (2-sidig) ,060 ,258 ,707 ,000 ,000        

N 65 61 63 65 65 65      

X7: VARMST Pearson 
Korrelation 

,282 -,006 -,019 ,738** ,722** ,760** 1     

Sig. (2-sidig) ,055 ,967 ,899 ,000 ,000 ,000       

N 47 45 46 47 47 47 47     

X8: KOSTBESP Pearson 
Korrelation 

,106 ,103 -,105 ,805** ,775** ,544** ,580** 1    

Sig. (2-sidig) ,400 ,429 ,412 ,000 ,000 ,000 ,000      

N 65 61 63 65 65 65 47 65    

X9: ÖKFÖRS Pearson 
Korrelation 

,021 ,031 -,158 ,827** ,837** ,692** ,704** ,670** 1   
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Sig. (2-sidig) ,871 ,810 ,215 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000     

N 65 61 63 65 65 65 47 65 65   

X10: 
FORSKUTV 

Pearson 
Korrelation 

,191 ,094 -,084 ,687** ,811** ,646** ,705** ,656** ,774** 1  

Sig. (2-sidig) ,128 ,473 ,512 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000    

N 65 61 63 65 65 65 47 65 65 65  

X11: HANTIR Pearson 
Korrelation 

,271 ,058 ,034 ,465** ,535** ,250 ,478** ,479** ,531** ,504** 1 

Sig. (2-sidig) ,063 ,700 ,821 ,001 ,000 ,087 ,001 ,001 ,000 ,000   

N 48 46 47 48 48 48 47 48 48 48 48 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-sidigt). 

Tabell 14 Korrelationsmatris för de undersökta variablerna. 

Företagets omsättning, med andra ord företagets storlek, visar inte heller signifikant 

korrelation med variablerna vilket tyder på att företagens storlek inte skulle signifikant 

påverka bruk av social media för de variabler som undersöks. Prestationsmåtten EBIT 

och ROCE visar ett svagt icke-signifikant samband med de mätta variablerna, men det 

intressanta är att EBIT visar även negativa samband vilket tyder på att verksamhet i 

social media egentligen kunde påverka EBIT negativt. Korrelationsmatrisen indikerar på 

att social media inte skulle ha ett signifikant samband med företagets prestation mätt i 

finansiella termer (EBIT, ROCE, omsättning). Nedan presenteras även korrelationen 

mellan variabeln PREST och bruk av social media. Enligt tabell 15 verkar det som att 

företagen är eniga om att prestation via social media kommer från ökad försäljning och 

minskade kostnader.  

PREST Pearson 

Korrelation 

Sig. (2-sidig) N 

Används för att öka försäljning ,650** ,000 65 

Används för att minska kostnader ,633** ,000 65 

Används för att förbättra interna processer ,165 ,188 65 

Används för kundrelationshantering ,295* ,017 65 

Används för intrycksstyrning ,344** ,005 65 

Används för varumärkesstyrning ,300* ,015 65 

Används för hantering av investerarrelationer ,298* ,016 65 

Används för rekrytering ,322** ,009 65 

Tabell 15 Korrelation mellan bruk av social media och påverkan på upplevd prestation. 16 

                                                        
16 *Korrelationen signifikant på 1 % nivå 

    **Korrelationen signifikant på 5 % nivå. 
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Eftersom man inte kan förklara huruvida ett fenomen förklarar ett annat enbart genom 

korrelationsanalys utfördes regressionsanalys för att undersöka sambandet mellan bruk 

av social media och dess påverkan på prestation och upplevd påverkan på prestation.   

Finansiell prestation mäts i denna undersökning genom nyckeltalen ROCE och EBIT, 

och upplevd prestation med variabeln PREST (se bilaga 1). De oberoende variablerna i 

ekvationerna är de X5 – X11. För att undersöka sambandet mellan sociala medians 

upplevda påverkan på prestation och finansiell prestation användes variabel PREST som 

oberoende variabel och ROCE samt EBIT som beroende variabler. Från Tabell 9 ser man 

att företagen använder social media främst för att öka försäljning, förbättra företagets 

intryck och för varumärkesstyrning. På basen av svaren kunde man tänka sig att social 

media även skulle påverka prestation genom ökad försäljning och förbättrad image. 

Därmed skulle man kunna anta att finansiella nyckeltalen EBIT och ROCE samt 

omsättningen skulle ha ett samband med bruk av social media. Ekvationerna för 

regressionsanalyserna är följande: 

Ekv. 1: Omsättning 2013€ = β1X5 + β2X6 + β3X7 + β4X8 + β5X9 + β6X10 + β7X11 + ε1 

Ekv. 2: ROCE = β1X5 + β2X6 + β3X7 + β4X8 + β5X9 + β6X10 + β7X11 + ε2 

Ekv. 3: EBIT = β1X5 + β2X6 + β3X7 + β4X8 + β5X9 + β6X10 + β7X11 + ε3 

Ekv. 4: PREST = β1X5 + β2X6 + β3X7 + β4X8 + β5X9 + β6X10 + β7X11 + ε4 

Ekv. 5: Omsättning 2013€ = βPREST + ε5 

Ekv. 6: ROCE = βPREST + ε5 

Ekv. 7: EBIT = βPREST + ε6 

Där X är de uppmätta variablerna, β är den standardiserade regressionskoefficienten och 

ε är de slumpmässiga felen. Resultaten från regressionsanalysen presenteras i Tabell 16. 

Tabell 16 Regressionsanalys 

Variabel Koefficient beta-värde t-värde sig.   

      

Omsättning 2013€ = β1X5 + β2X6 + β3X7 + β4X8 + β5X9 + β6X10 + β7X11 + ε 

X5: KRELHANT β1 ,158 ,545 ,589 i.s* 

X6: INTRST β2 ,260 1,114 ,272 i.s* 

X7: VARMST β3 ,151 ,561 ,578 i.s* 
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X8: KOSTBESP β4 ,061 ,290 ,773 i.s* 

X9: ÖKFÖRS β5 -,605 -2,469 ,018  

X10: FORSKUTV β6 ,114 ,484 ,631 i.s* 

X11: HANTIR β7 ,270 1,509 ,139 i.s* 

R² = 0,233; Justerat R² = 0,095; Sig. = 0,140     i.s* 

      

ROCE = β1X5 + β2X6 + β3X7 + β4X8 + β5X9 + β6X10 + β7X11 + ε  

X5: KRELHANT β1 -,227 -,711 ,482 i.s* 

X6: INTRST β2 ,334 1,266 ,214 i.s* 

X7: VARMST β3 -,230 -,765 ,449 i.s* 

X8: KOSTBESP β4 ,264 1,139 ,262 i.s* 

X9: ÖKFÖRS β5 -,295 -1,095 ,281 i.s* 

X10: FORSKUTV β6 ,177 ,655 ,516 i.s* 

X11: HANTIR β7 ,124 ,634 ,530 i.s* 

R² = 0,097; Justerat R² = -0,074; Sig. = 0,777     i.s* 

      

EBIT = β1X5 + β2X6 + β3X7 + β4X8 + β5X9 + β6X10 + β7X11 + ε  

X5: KRELHANT β1 ,036 ,119 ,906 i.s* 

X6: INTRST β2 ,396 1,594 ,119 i.s* 

X7: VARMST β3 -,130 -,460 ,648 i.s* 

X8: KOSTBESP β4 ,092 ,421 ,676 i.s* 

X9: ÖKFÖRS β5 -,618 -2,412 ,021  

X10: FORSKUTV β6 ,102 ,408 ,686 i.s* 

X11: HANTIR β7 ,190 1,023 ,313 i.s* 

R² = 0,165; Justerat R² = 0,012; Sig. = 0,398     i.s* 

      

PREST = β1X5 + β2X6 + β3X7 + β4X8 + β5X9 + β6X10 + β7X11 + ε  

X5: KRELHANT β1 -,233 -1,711 ,095  

X6: INTRST β2 ,300 2,727 ,010  

X7: VARMST β3 ,143 1,130 ,266 i.s* 

X8: KOSTBESP β4 ,466 4,676 ,000  

X9: ÖKFÖRS β5 ,472 4,089 ,000  

X10: FORSKUTV β6 -,113 -1,023 ,313 i.s* 

X11: HANTIR β7 ,028 ,328 ,745 i.s* 

R² = 0,830; Justerat R² = 0,799; Sig. = 0,000       

      

Omsättning 2013€ = βPREST + ε    

X4: PREST β ,025 ,201 ,841 i.s* 

R² = 0,001; Justerat R² = -0,015; Sig. = 0,841     i.s* 

      

ROCE = βPREST + ε     

X4: PREST β ,172 1,345 ,184 i.s* 

R² = 0,030; Justerat R² = 0,013; Sig. = 0,184     i.s* 

      

EBIT = βPREST + ε     

X4: PREST β -,156 -1,237 ,221 i.s* 

R² = 0,024; Justerat R² = 0,008; Sig. = 0,221     i.s* 

 

*icke-signifikant 
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Som mått på prestation i denna undersökning ändvändes EBIT, ROCE och upplevd 

påverkan på prestation (PREST). Enligt regressionsanalysen verkar det som att social 

media inte har ett samband med prestation. Prestationsmåtten EBIT, ROCE och 

omsättning visar inga signifikanta samband med sociala medians upplevda påverkan på 

prestation. Ingen av variablerna visar några signifikanta samband med 

prestationsmåttet ROCE heller.  

Det är intressant att variabeln ÖKFÖRS visar ett signifikant negativt samband med 

omsättning och EBIT (beta -0,605 respektive -0,618). Detta tyder på att företag som 

anser social media påverka försäljningen positivt även har lägre omsättning. Resultatet i 

sig är logiskt när man tänker på motivering till vad social media används till. Med andra 

ord kan man tolka resultatet som att företag med högre omsättning anser inte social 

media öka försäljningen i lika stor grad som företag med lägre omsättning anser. 

Förklaringsgraden R² är dock väldigt låg i modellerna och därmed är det svårt att dra 

enhetliga slutsatser på huruvida social media verkligen påverkar finansiell prestation 

eller inte.  

Variablerna X5, X6, X8 och X9 (KRELHANT, INTRST, KOSTBESP och ÖKFÖRS) visar 

alla ett signifikant samband med beroende variabeln PREST (upplevd påverkan på 

prestation). Modellens förklaringsgrad (R²) är relativt hög med ett värde på 79,9%. Detta 

betyder att 79,9% av variansen i PREST förklaras med de oberoende variablerna. Det är 

däremot överraskande att variabeln VARMST (varumärkesstyrning) inte visar ett 

signifikant samband med PREST även om korrelationen mellan variablerna är starkt 

positiv. Det starkaste sambanden med variabeln PREST förekommer från variablerna 

KOSTBESP och ÖKFÖRS. Enligt detta verkar det som att företagets prestation i social 

media anses av företagen förklaras genom ökad försäljning och kostnadsbesparingar. 

Detta stöder tanken bakom Woodcock et. al. (2011) som säger att oberoende av sektor 

kan social media medföra finansiell nytta för företag genom besparingar i kundservice, 

transaktionskostnader, marknadsföring och genom ökad försäljning 

(Woodcock;Green;& Starkey, 2011). 

Syftet med undersökningen är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 

företagets prestation och social media. I den bemärkelse som prestation definieras i 

undersökningen visar det sig att social media inte har ett samband med företagets 

prestation. Undersökningar som Kim & Ko (2012) och Chung & Austria (2010) visar att 

social media har ett samband med köpavsikt vilket i sin tur har en direkt påverkan på 

prestation. Dessa undersökningar mäter dock inte påverkan på finansiell prestation som 
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förändring i omsättning eller övriga prestationsmått. Även om Plangger (2012) fann 

samband mellan social media och företagets värde påpekar han att det behövs mera 

undersökningar på hur företagets värde ändras i förhållande till investeringar i social 

media.  

 Sammanfattning av kapitlet  

Som det framkommit i tidigare forskning kan social media användas för flera olika 

ändamål hos företag i olika branscher. Det som framkommer ofta i tidigare forskning är 

att social media kan utnyttjas för att öka försäljning och påverka människors intryck. 

Genom att påverka människors intryck kan även människors köpbeslut påverkas. Enligt 

den deskriptiva statistiken använder även företag i Finland social media för dessa 

ändamål. Det som kan ses som överraskande är att social media inte värderas som bra 

källa för utveckling av interna processer, rekrytering och för att påverka kostnader. 

Speciellt intressant är att företagen inte använder social media för kostnadsbesparing 

men sambandet mellan upplevd påverkan på prestation och kostnadsbesparingar i social 

media visar ett signifikant samband i regressionsanalysen. I detta fall verkar det som att 

social media minskar kostnader även om kostnaderna inte är i fokus i företagets 

verksamhet i social media.  

Ännu är social media en relativt liten del av företagens verksamhet med tanke på 

investeringar i social media. Det förekommer stor spridning på hur effektiv social media 

anses vara för företagets verksamhet och huruvida social media förbättrar företagets 

prestation. Det verkar som att företagen inte är entydiga om hur påverkan av social 

media kunde mätas effektivt och hur påverkan kan följas till mått på finansiell prestation. 

Som det kommer fram i denna undersökning kan social media ännu anses vara ”litet” i 

Finland. Tabell 11 visar hur företagen anser investeringar i social media utvecklas från 

2013 till 2016. Tabellen visar att företagen kommer under 2014 att öka investeringar 

väldigt mycket i social media och därefter kommer den procentuella ökningen att avta 

gradvis. Detta kunde förklara en del till varför undersökningen inte visar signifikanta 

samband med de finansiella prestationsmåtten då social media ännu är en mycket liten 

del av företagens strategi och verksamhet. Den social medians ”kraft” kan även ses 

genom att företagen kommer att märkbart öka den sociala medians andel av budgeten 

gentemot traditionell media (se Bilaga 1).   

Det visade sig att inga av de undersökta variablerna korrelerar med finansiell prestation 

(som definierat i denna undersökning). Även detta kan anses vara ett tecken på att social 
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media och dess påverkan ännu inte är så entydiga och klara för företagen. Alla företag 

som deltagit i denna underökning är verksamma i social media på ett eller annat sätt, 

men det verkar inte finnas generell konsensus om vad social media är bra eller dåligt för. 

Det verkar som att social media mäts genom ”klickar” och besökare på företagets profil 

sidor eller gemenskap, men att utfallet av verksamheten i social media i finansiella 

termer inte mäts eller att man ännu inte har funnit effektiva sätt att mäta detta.  

Som det framkommer från Tabell 13 är företagen indifferenta på huruvida social media 

påverkar företagets prestation. Standardavvikelsen på 1,011 är också relativt hög. 

Däremot tycker företag att social media ökar varumärkes värde och förbättrar de intryck 

som människor har av företaget. Man kunde tycka att om social media ökar varumärkes 

värde och förbättrar företagets image så skulle detta också påverka företagets prestation. 

Även detta kan ses som att det är svårt att mäta sociala medians finansiella påverkan hos 

företag. Men eftersom social media växer och det investeras mer och mer i social media 

så kan det tolkas som att social media skulle medföra positiv påverkan på företagets 

prestation. 

Regressionsanalysen visar inga signifikanta samband med de beroende variablerna 

Omsättning 2013, ROCE och EBIT. Även om oberoende variablerna visar signifikanta 

samband med variabeln PREST så visar inte denna variabel signifikant samband med de 

ovan nämnda variablerna. Detta visar att enligt denna undersökning har inte social 

media ett signifikant samband med prestation. Woodcock et. al. (2011) kom fram till att 

genom social media kan företagen uppnå ökad försäljning och minskade kostnader 

genom att påverka kundservice och transaktionskostnaderna.   
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6 KONKLUSION 

Syftet med undersökningen var att undersöka om social media påverkar företagets 

prestation och hur företagen använder sig av social media och vad företagen anser att 

uppnå genom att vara aktiv inom social media. För att svara på hypoteserna utfördes 

korrelationsanalys och regressionsanalys till vilka informationen samlades genom en 

enkät som skickades till företag i Finland. Det totala antalet respondenter som svarade 

på enkäten var 65 stycken av vilka alla utövar verksamhet i ett eller flera av följande 

sociala medians plattformar; Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn och Google+. För 

statistiska undersökningar anses detta vara relativt få men kunna bidra till statistiskt 

signifikanta resultat.  

Det verkar som att social media ännu är under utveckling och att det är oklart för 

företagen hur social media påverkar företagets förmåga att förbättra verksamheten och 

även hur verksamhet i social media mäts ända till den punkt som detta visar ett utslag i 

företagets (finansiell) prestation. Investeringar i social media kommer att öka i 

framtiden och i denna undersökning visar det sig att år 2014 ökade företagen märkbart 

investeringar i social media. Ökningen i investeringarna i social media är procentuellt 

som högst under 2014 varefter ökningen kommer procentuellt att avta. Detta tyder på 

faktumet att social media i Finska företag är relativt nytt vilket författaren antar att 

påverka undersökningens resultat. 

Tidigare undersökning visar att social media kan användas för ändamål som påverkar 

företagets finansiella prestation. Undersökningar som Kim & Ko (2012) och Chung & 

Austria (2010) visar att social media har ett samband med köpavsikt vilket i sin tur har 

en direkt påverkan på prestation. Plangger (2012) fann i sin undersökning att det fanns 

ett samband mellan investeringar i social media och företagets värde. Som bas av tidigare 

forskning användes i denna undersökning ROCE, omsättning 2013 och EBIT som mått 

på finansiell prestation. Regressionsanalysen i undersökningen resulterade i att det inte 

finns signifikanta samband mellan de mätta variablerna och prestation vilket svarar på 

hypotes H1. 

Hypoteserna H2 till H5 visar inga signifikanta samband mellan social media och 

företagets prestation. Det är intressant att variabeln ÖKFÖRS visar ett signifikant 

negativt samband med omsättning och EBIT (beta -0,605 respektive -0,618). Detta tyder 

på att företag som anser social media påverka försäljningen positivt även har lägre 

omsättning. Resultatet i sig är logiskt när man tänker på motivering till vad social media 
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används till. Med andra ord kan man tolka resultatet som att företag med högre 

omsättning anser inte social media öka försäljningen i lika stor grad som företag med 

lägre omsättning anser. 

Eftersom social media verkar vara nytt inom företagsvärlden i Finland kan detta även 

anses påverka resultaten och att verksamheten i social media inte ger några märkbara 

utkast i finansiella prestationsmått. Från tabell 9 ser man att social media idag används 

för att öka försäljningen, påverka företagets image och för varumärkesstyrning. Enligt 

detta verkar det som att företagen inte ännu utnyttjar social media till hela sin potential. 

Den viktigaste kontributionen av denna undersökning är att ge en uppfattning hur och 

till vad social media används i Finska företag samt huruvida social media påverkar 

företagets prestation. Denna undersökning definierar prestation som EBIT, ROCE och 

omsättning 2013. Icke finansiella prestationsmått beaktas inte i denna undersökning. 

Även om undersökningen resulterade i att social media inte skulle påverka företagets 

prestation betyder inte att social media inte skulle göra det i verkligheten. Eftersom 60 

av 65 företag inte utför några investeringskalkyler gällande social media kan det ses som 

att social media är i ett så kallat prövoskede. Även visar det sig att företag inte mäter de 

finansiella effekterna som social media möjligen bidrar till. I marknadsföringssyfte mäts 

ofta effekterna av den investeringen som gjort på en kampanj i social media kort efter att 

kampanjen tagit slut. Detta kan direkt kvantifieras och resultaten mätas och man får en 

snabb överblick på hur avkastningen på investeringen var. Denna typ av mätning ger inte 

en bra överblick över de totala effekterna på långsikt som investeringar i social media 

har möjlighet att bidra till. Som Yadav et. al. (2013) tar fram i sin undersökning gäller 

det att hitta en kombination på mått som effektivt mäter verksamheten i social media. 

Det beror mycket på företagets strategi vad företaget försöker uppnå genom sin 

verksamhet i social media. Vissa har som avsikt att minska kostnader, vissa försöker 

utveckla sin verksamhet och service, etc. 

Undersökningen visar att social media är en växande del av företagens verksamhet. Detta 

kan påvisas genom investeringsökningar som företagen kommer att göra under de 

kommande åren. Företagen ingår investeringar för att få avkastning på investeringarna. 

Förväntningen skulle även vara att eftersom företagen ökar investeringar i social media 

så ser företagen möjligheterna som social media anses kunna medföra.   
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 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning behandlar social media inom företagsverksamheten relativt brett. 

Företagen valdes till denna undersökning enbart genom kriteriet att omsättningen var 

över en miljon euro och antalet arbetare minst åtta stycken. Företagen måste vara 

verksam inom en eller flera social media plattformar. Genom slumpmässigt urval valdes 

501 företag. Företagen kategoriserades inte geografiskt eller enligt bransch. Enligt 

responsen av företagen kan det antas att företagen inte mäter verksamheten i social 

media vilket också påverkar undersökningens resultat.  

Denna undersökning önskas fungera som bas till kommande undersökningar på 

området genom att bidra med förståelse över social media och dess påverkan inom 

företagens verksamhet. Att kategorisera företagen i bransch skulle redan ge en bättre 

uppfattning på sociala medians påverkan på prestation genom att jämförbarheten 

mellan respondenterna förbättras. Som exempel kan det nämnas att industri företag 

använder social media till olika ändamål som återförsäljare av idrottskläder etc. 

Eftersom denna undersökning inte kategorisera företagen kan detta antas orsaka en 

högre spridning i de enskilda responsen.  

Enkäten skickades till antingen marknadsföringschef, ekonomichef, 

kommunikationschef eller verkställande direktören. Frågorna besvaras subjektivt vilket 

resulterar i att det möjligen förekommer skillnader i de svar som en marknadsföringschef 

ger kontra de svar som till exempel ekonomichefen ger. Därmed vore det även intressant 

att antingen undersöka skillnaderna i attityderna eller så skulle man kunna begränsa 

respondenterna till någon specifik position i företaget. 

I denna undersökning undersöktes en stor mängd variabler och dess påverkan på 

företagets prestation. Det vore intressant att minska mängden variabler och utföra till 

skilda undersökningar för dessa. En del av variablerna kunde även behöva undersökas 

kvalitativt och inte enbart genom en enkät där svaren ges på likert skala. 



 

 

86 

KÄLLFÖRTECKNING 

Aichner, T., & Perkmann, U. (2013). Social media: opportunities and risks for regional 

market research. International Journal of Market Research(55), 609-610. 

Anne-Marie, K., & K, W. S. (2014). Managerial Influence in Performance Measurement 

System Design: A Recipe for Failure? Behavioral Research in Accounting(26), 1-

34. 

Baird, C. H., & Parasnis, G. (2011). From social media to social customer relationship 

management. Strategy & Leadership(39), 30-37. 

Bedanand, U., Rahat, M., & Yvette, B. (2014). Association between performance 

measurement systems and organisational effectiveness. International Journal of 

Operations & Production Management(34), 853-875. 

Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., & Schaefer, S. (2007). Economics of strategy, 4th 

edition. John Wiley & Sons. 

Brunnermeier, M. K., & Nagel, S. (2004). Hedge Funds and the Technology Bubble. The 

journal of finance(5), 2013-2040. 

Bushee, B. J., & Miller, G. S. (2012). Investor Relations, Firm Visibility, and Investor 

Following. The accounting review, 87(3), 867–897. 

Castronovo, C., & Huang, L. (2012). Social Media in an Alternative Marketing 

Communication Model. Journal of Marketing Development & 

Competitiveness(6), 117-136. 

Chang, W., Park, J. E., & Chaiy, S. (2010). How does CRM technology transform into 

organizational performance? A mediating role of marketing capability. Journal of 

Business Research(63), 849-855. 

Christian, F., & Matthes, F. (2013). The Pursuit of Empowerment through Social Media: 

Structural Social Capital Dynamics in CSR-Blogging. Journal of business 

ethics(118), 759–775. 



 

 

87 

Chung, C., & Austria, K. (2010). Social media gratification and attitude toward social 

media marketing messages: A study of the effect of social media marketing 

message on online shopping value. Proceedings of the Northeast Business & 

Economics Association, 581-586. 

Connolly-Ahern, C., & Broadway, C. (2007). The importance of appearing competent: An 

analysis of corporate impression management strategies on the World Wide 

Web. Public Relations review(33), 343–345. 

Corstjens, M., & Umblijs, A. (2012). The power of evil. The damage of negative social 

media, strongly outweigh positive contributions. Journal of Advertising 

Research(52), 433-449. 

Crumpton, M. A. (2014). Accounting for the cost of social media. The Bottom Line: 

Managing Library Finances(27), 96-100. 

Daud, S., Fadzilah, W., & Yusoff, W. (2010). KNOWLEDGE MANAGEMENT AND FIRM 

PERFORMANCE IN SME s : THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL AS A MEDIATING 

VARIABLE. Asian Academy of Management Journal(15), 135-155. 

Dursun, D., Cemil, K., & Ali, U. (2013). Measuring firm performance using financial ratios: 

A decision tree approach. Expert Systems with Applications(40), 3970-3983. 

European, c. (den 11 7 2014). Erterprise and Industry. Hämtat från 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-

definition/index_en.htm 

Farzana, P., Ismawati, J. N., & Ainin, S. (2015). Social media usage and organizational 

performance: Reflections of Malaysian social media managers. Telematics and 

Informatics(32), 67-78. 

Fieseler, C., & Fleck, M. (2013). The Pursuit of Empowerment through Social Media: 

StructuralSocial Capital Dynamics in CSR-Blogging. Journal of business 

ethics(118), 759–775. 



 

 

88 

Finkbeiner, P. (2013). Social Media and Social Capital: A Literature Review in the field of 

knowledge management. International journal of management cases(15), 6-19. 

Fogel, S. (2010). Issues in Measurement of Word of Mouth in Social Media Marketing. 

International Journal of Integrated Marketing Communications(2), 54-60. 

Gensler, S., Völckner, F., Liu-Thompkins, Y., & Wiertz, C. (2013). Managing Brands in the 

Social Media Environment. Journal of Interactive Marketing(27), 242–256. 

Ghauri, P., & Grönhaug, K. (2010). Research methods in business studies. 4 uppl. 

Edinburgh: Pearson Education Limited. 

Gummesson, E. (2000). Qualitative research methods in management research. 2.uppl. 

California: Sage Publications, Inc. 

Gyrd-Jones, R. I., & Kornum, N. (2013). Managing the co-created brand: Value and 

cultural complementarity in online and of. Journal of Business Research(66), 

1484-1493. 

Harrigan, P., Ramsey, E., & Ibbotson, P. (2011). Critical factors underpinning the e-CRM 

activities of SMEs. Journal of Marketing Management(27), 503-529. 

Hollebeek, L. D., Glynn, M. S., & Brodie, R. J. (2014). Consumer Brand Engagement in 

Social Media: Conceptualization, Scale Development and Validation. Journal of 

Interactive Marketing (Mergent, Inc.)(28), 149-165. 

Hooghiemstra, R. (2000). Corporate communication and Impression management: New 

perspective why companies engage in corporate social reporting. Journal of 

business ethics(27), 55-68. 

Hoque, Z. (2005). Linking environmental uncertainty to non-financial performance 

measures and performance: a research note. (37), 471–481. 

Hoque, Z. (2006). Strategic management accounting 2nd edition, concepts, processes 

and issues (2 uppl.). Pearson Education. 



 

 

89 

Hoque, Z. (2006). Strategic management accounting, 2nd edition, Concepts, processes 

and issues. Pearson Prentice Hall. 

Hoque, Z. (2006). Strategic management accounting, 2nd edition, Concepts, processes 

and issues. Pearson education. 

Hoque, Z. (2006). Strategic management accounting, 2nd edition, Concepts, processes 

and issues. Pearson education. 

Hoque, Z. (2006). Strategic management accounting, 2nd edition, Concepts, processes 

and issues. Pearson education. 

Hoque, Z. (2006). Strategic management accounting, 2nd edition, Concepts, Processes 

and Issues. Pearson education. 

Hoque, Z. (2006). Strategic management accounting, 2nd edition, Concepts, Processes 

and Issues.  

Hutter, K., Hautz, J., Dennhardt, S., & Füller, J. (2013). The impact of user interactions in 

social media on brand awareness and purchase intention: the case of MINI on 

Facebook. Journal of Product & Brand Management(22), 342-351. 

Jamieson, S. (2004). Likert scales: How to (ab)use them. Medical Education(38), 1217-

1218. 

Jeong, H. J., & Lee, M. (2013). The effect of online media platforms on joining causes: 

The impression management perspective. Journal of Broadcasting & Electronic 

Media(57), 439-455. 

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media. Business Horizons(53), 59-68. 

Kauppalehti. (den 1 12 2014). (A. Juvonen, Red.) Kauppalehti(231/2014), ss. 16-17. 

Kim, A. J., & Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer 

equity? An empirical study of luxury fashion brand. Journal of Business 

Research(65), 1480–1486. 



 

 

90 

Kirk, M. P., & Vincent, J. D. (2014). Professional Investor Relations within the Firm. The 

accounting review, 89(4), 1421–1452. 

Körner, S., & Wahlgren, L. (2006). Praktisk statistik. Sverige: Studentlitteratur, Lund. 

Koubaa, A., Chakib, K. M., & Halioui, K. (2013). Use of Non-financial Performance 

Measures in Managers' Compensation Contracts as Earnings Management 

Constraints. IUP Journal of Organizational Behavior(12), 51-66. 

Land, S., Engelen, A., & Brettel, M. (2012). Top management's social capital and learning 

in new product development and its interaction with external uncertainties. 

Industrial Marketing Management(41), 521-530. 

Laskin, A. V. (2011). How Investor Relations Contributes to the Corporate Bottom Line. 

Journal of Public Relations Research(23), 302–324. 

Lehmkuhl, T., & Reinhard, J. (2013). Value creation potential of web 2.0 for SME - Insights 

and lessions learnt from a european producer of consumer electronics. 

International journal of Cooperative Information systems(22), 1-22. 

Mangold W, G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the 

promotion mix. Business Horizons(52), 357—365. 

Milost, F. (2013). Information Power of Non-Financial Performance Measures. 

International Journal of Business Management & Economic Research(4), 823-

828. 

Morris, J. J., & Alam, P. (2012). Value relevance of the dot-com bubble of the 1990s. The 

quarterly review of economics and finance(52), 243-255. 

Murdough, C. (2009). Social media measurement: It's not impossible. Journal of 

Interactive Advertising(10), 94-99. 

Orzan, G., Şerban, C., & Orzan, M. (2013). Impact of Online Social Media on Increased 

Textile Manufacturers Performance. . Romanian Journal of Marketing(1), 51-58. 



 

 

91 

Palepu, K. G., Healy, P. M., Bernard, V. L., & Peek, E. (2007). Business analysis and 

valuation, IFRS edition. London: Cengage Learning EMEA. 

Parhankangas, A., & Ehrlich, M. (2014). How entrepreneurs seduce business angels: An 

impression management approach. Journal of Business Venturing, 543-564. 

Pastor, L., & Veronesi, P. (2006). Was there a Nasdaq bubble in the late 1990s? Journal 

of Financial Economics(81), 61-100. 

Patel, N. (2012). Investor Relations on the Internet: An Empirical Study of Indian Listed 

Companies. IUP Journal of Corporate Governance, 11(2), 45-59. 

Payne, A., & Frow, P. (2006). Customer relationship management: From strategy to 

implementation. Journal of Marketing Management(22), 135-168. 

Plangger, K. (2012). The power of popularity: how the size of a virtual community adds 

to firm value. Journal of Public Affairs(22), 145-153. 

Rodriguez, M., Peterson, R. M., & Krishnan, V. (2012). Social Media's Influence on 

Business-To-Business Sales Performance. Journal of Personal Selling & Sales 

Management(32), 365-378. 

Rolland, S. E., & Parmentier, G. (2013). The benefit of social media: Bulletin board focus 

groups as a tool for. International Journal of Market Research(55), 809-827. 

Rozenn Perrigot, M. K. (2012). Antecedents of Early Adoption and Use of Social Media 

Networks for Stakeholder Communications: Evidence from Franchising. Journal 

of Small Business Management(50), 539–565. 

Safko, L. (2010). The social media bilbel. New Jersey: John Wiley & sons, Inc. 

Schaupp, L. C., & Bélanger, F. (2014). The Value of Social Media for Small Businesses. 

Journal of information systems(28), 187-207. 

Schniederjans, D., Cao, E. S., & Schniederjans, M. (2013). Enhancing financial 

performance with social media: An impression management perspective. 

Decision Support Systems(55), 911-918. 



 

 

92 

Sharma, Y., & Khanna, P. (2012). Customer relationship management- The focus on 

todays world. Asia Pacific Journal of Research in Business Management(3), 1. 

Smedescu, D. A. (2013). Social media marketing tools. Romanian Journal of 

Marketing(4), 23-29. 

Solomon, J. F., Solomon, A., Joseph, N. L., & Northon, S. D. (2013). Impression 

management, myth creation and fabrication in private social and environmental 

reporting: Insights from Erving Goffman. Accounting, Organization and 

Society(38), 195–213. 

Stam, W., Arzlanian, S., & Elfring, T. (2014). Social capital of entrepreneurs and small 

firm performance: A meta-analysis of contextual and methodological 

moderators. Journal of Business Venturing(29), 152-173. 

Sun, S.-Y., & Chen, L.-S. (2014). Exploring the servicing effectiveness of social media in 

customers´electronic word of mouth (eWOM). International journal of 

organizational innovation(6), 63-67. 

Tamošiūnienė, R., & Jasilionienė, R. (2007). Customer relationship management as 

business strategy appliance: Theoretical and practical dimensions. Journal of 

Business Economics & Management(8), 69-78. 

Trainor, K. J. (2012). Relating Social Media Technologies to Performance:A Capabilities-

Based Perspective. Journal of Personal Selling & Sales Management.(32), 317-

331. 

Wang, Z. (2007). Technological innovation and market turbulence:The dot-com 

experience. Review of Economic Dynamics(10), 78-105. 

Wilcox, G. B., & Kim, K. K. (2012). Multivariate time series use for the measurement of 

social media effects. Marketing Management Journal(22), 90-101. 

Woodcock, N., Green, A., & Starkey, M. (2011). Social CRM as a business strategy. 

Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management(18), 50-64. 



 

 

93 

Wu, H., Shenghua, Z., & Ling, L. (2013). Social media competitive analysis and text 

mining: A case study in the Pizza industry. International Journal of Information 

Management(33), 464–472. 

Yadav, N., & Sagar, S. M. (2013). Performance measurement and management 

frameworks: Research trends of the last two decades. Business Process 

Management Journal(19), 947-971. 

Yu, S.-H. (2013). Social capital, absorptive capability, and. Technological forecasting & 

Social change(80), 1261-1270. 

 
  



 

 

94 

BILAGA 1: DESKRIPTIV STATISTIK/ MÄTNING AV VARIABLER. 

Respondentens titel N 

VD 27 

CFO 11 

Business kontroller 2 

Marknadsförings/ kommunikations ansvarig 19 

Utvecklings ansvarig 1 

Retail Manager 1 

Projektchef 1 

Delägare 1 

Varumärkes ansvarig 1 

Fabrikschef 1 

 

Prestation  

N Min Max Medelvärde Median Std. 

Avvikelse 
Ökar försäljning 65 1 5 2,63 3,00 1,219 

Minskar marknadsförings kostnader 65 1 5 2,77 3,00 1,344 

Minskar kvalitets kostnader 65 1 5 1,77 1,00 1,027 

Minskar service kostnader 65 1 5 2,18 2,00 1,261 

Produkter utvecklas enligt information från social 
media 

65 1 5 2,31 2,00 1,322 

Service utvecklas enligt information från social 
media 

65 1 5 2,55 3,00 1,335 

Genererar positiv avkastning på investeringar i 
social media 

65 1 5 2,51 2,00 1,301 

Förbättrar rörelseresultatet 65 1 5 2,29 2,00 1,271 

Ökar företagets marknadsvärde 65 1 5 2,66 3,00 1,314 

Förhållandet mellan omsättning och 
marknadsförings kostnader förbättras 

65 1 5 2,66 3,00 1,266 

Ökar varumärkes värde  65 1 5 3,35 3,00 1,138 

Ingen inverkan 

 

65 1 5 2,78 3,00 1,495 

Kostnadsbesparingar 

N Min Max Medelvärde Median Std. 
Avvikelse 

Social media har minskat företagets totala 
kostnader 

65 1 5 2,40 2,00 1,296 

Har minskat kostnader inom marknadsföring 65 1 5 2,77 3,00 1,344 

Minskar kvalitets kostnader 65 1 5 1,77 1,00 1,027 

Minskar service kostnader 65 1 5 2,18 2,00 1,261 

Har minskat företragets kapitalkostnad 65 1 5 1,65 1,00 0,991 
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Social media har implementerats för att uppnå 
kostnadsbesparingar 

65 1 5 2,11 2,00 1,226 

Har bidragit till billigare finansiering 65 1 4 1,52 1,00 0,850 

Social media har minskat verksamhetens totala 
kostnader 

65 1 5 1,95 1,00 1,230 

Ökad försäljning 

N Min Max Medelvärde Median Std. 
Avvikelse 

Aktivitet i social media ökar aktivitet på företagets 
egna internetsidor och ökar omsättningen. 

65 1 5 3,11 4,00 1,2520 

Omsättningen har ökat i förhållande till ökad 
aktivitet i social media. 

65 1 5 2,09 2,00 1,0417 

Social media används för försäljning av företagets 
produkter och tjänster. 

65 1 5 2,94 3,00 1,4239 

Företagets försäljningsverksamhet har förbättrats 
till följd av implementation av social media i 
företagets strategi. 

65 1 5 2,25 2,00 1,1461 

Uppskatta andelen av omsättningen som skapas 
genom social media 2013 

30 0 5,00 0,82 0,00 1,3676 

Uppskatta andelen av omsättningen som skapas 
genom social media 2014 

30 0 10,00 1,72 0,75 2,6218 

Uppskatta andelen av omsättningen som skapas 
genom social media 2015 

30 0 20,00 3,73 2,00 5,0373 

Uppskatta andelen av omsättningen som skapas 
genom social media 2016 

30 0 30,00 5,53 3,00 7,3660 

Uppskatta företagets omsättning för 2014 35 0 10Mr
d 

303,34M 4,90M 1,69Mrd 

Uppskatta företagets omsättning för 2015 35 0 15,8M
rd 

472,64M 5,00M 2,67Mrd 

Uppskatta företagets omsättning för 2016 35 0 20Mr
d 

598,08M 7,00M 3,38Mrd 

Varumärkesstyrning/ Hantering av 
investerarrelationer 

N Min Max Medelvärde Median Std. 
Avvikelse 

Information samlas in för att bättre kunna möta 
kundernas krav på kvalitet och service? (förbättrad 
kvalitet på produkter och service) 

45 1 5 2,84 3,00 1,3480 

Social media ökar kännedom om varumärket i 
relation till konkurrerande varumärken 

45 1 5 3,78 4,00 1,1260 

Ökar varumärkes värde 65 1 5 3,35 3,00 1,1380 

Via social media påverka investerarrelationer för 
att förbättra varumärkes värde 

44 1 5 1,68 1,00 1,0950 

Företaget anser social media som effektiv 
plattform för hantering av investerarrelationer 

44 1 4 1,64 1,00 0,8380 

Hantering av investerarrelationer i social media 
sänker företagets kapitalkostnad 

45 1 4 1,49 1,00 0,7570 

Hantering av investerarrelationer ökar företagets 
synlighet inom analytiker 

45 1 4 1,73 1,00 0,8890 
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Hantering av investerarrelationer i social media 
har sänkt företagets kapitalkostnader 

45 1 3 1,47 1,00 0,7570 

Hantering av investerarrelationer i social media 
ökar företagets marknadsvärde 

45 1 4 1,82 2,00 0,9360 

Förbättrar investerarrelationer (finansiering på 
bättre villkor) 

65 1 5 1,49 1,00 0,8120 

Kundrelationshantering 

N Min Max Medelvärde Median Std. 
Avvikelse 

Interaktionen med kunder i social media 
uppehåller och skapar lojalitet mot företaget 

65 1 5 3,28 4,00 1,3520 

Diskussionerna mellan kunder och företag och 
mellan kunder sinsemellan används för att 
utveckla företagets processer och erbjudande 

65 1 5 2,86 3,00 1,3560 

Kundrelationshantering i social media medför 
finansiell nytta för företaget 

65 1 5 2,71 3,00 1,2210 

Kundlojalitet har ökat efter implementation av 
social media 

65 1 5 2,49 3,00 1,1470 

Implementation av social media har resulterat till 
att bättre kunna möta kundernas krav på kvalitet 

65 1 5 2,45 3,00 1,1860 

Service och produkt-urval har förbättrats 65 1 5 2,29 2,00 1,1820 

Kundservice har förbättrats 65 1 4 2,45 3,00 1,1320 

Ökar omsättningen 65 1 5 2,22 2,00 1,1520 

Färre kontakter gällande kundservice (minskade 
service kostnader) 

65 1 5 2,28 2,00 1,2560 

Mindre kvalitets kostnader (högre kvalitet på 
produkter à minskade garanti kostnader) 

65 1 5 2,02 2,00 1,0820 

Innovation & utveckling 

N Min Max Medelvärde Median Std. 
Avvikelse 

Social media används för forskning och utveckling 
(R&D) 

65 1 5 2,18 2,00 1,1300 

Service och produkter har utvecklats enligt 
information som samlats in via social media 

65 1 5 2,22 2,00 1,1790 

Aktivitet och diskussion i social media analyseras 
kontinuerligt 

65 1 5 2,58 2,00 1,3910 

Företaget agerar till avslöjade marknadsgap som 
förekommer genom social media. 

65 1 5 2,38 2,00 1,1680 

Innovation och utveckling genom sociala nätverks 
plattformar har påverkat kvaliteten på service 

64 1 5 2,23 2,00 1,1230 

Innovation och utveckling genom sociala nätverks 
plattformar har bidragit till att bättre möta 
kundernas krav på produkter, service och priser 

65 1 5 2,35 2,00 1,1380 

Innovation och utveckling genom social media har 
påverkat företagets prestation positivt 

65 1 5 2,26 2,00 1,1630 
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Intrycksstyrning 

 

N Min Max Medelvärde Median Std. 
Avvikelse 

Publicerar information om akter relaterade till 
miljöärenden 

65 1 5 2,91 3,00 1,4440 

Publicerar information gällande utveckling 65 1 5 3,31 4,00 1,2490 

Publicerar information om donationer 65 1 5 2,48 2,00 1,2640 

Publicerar information riktat mot investerare, 
finansinstitut, banker, analytiker 

65 1 5 1,62 1,00 1,0110 

Intrycksstyrning i social media är viktigt för 
företaget 

65 1 5 3,85 4,00 1,1620 

Social media påverkar konsumenters intryck om 
företaget positivt 

65 1 5 3,75 4,00 1,1180 

Företaget reagerar till diskussioner i sociala 
nätverks plattformar dagligen 

65 1 5 2,92 3,00 1,4610 

Konsumenters intryck om företaget kan påverkas 
genom social media 

65 1 5 3,66 4,00 1,2030 

Social media förbättrar det intryck som 
allmänheten har av företaget 

65 1 5 3,68 4,00 1,1200 

Investeringar 

 

N Min Max Medelvärde Median Std. 
Avvikelse 

Uppskattade andelen av 
marknadsföringskostnaderna som är budgeterade 
till social media 2014 (%) 

64 0 90 16,31 5,00 22,43 

Uppskattade andelen av 
marknadsföringskostnaderna som är budgeterade 
till social media 2015 (%) 

64 0 90 19,86  10,00 22,89 

Uppskattade andelen av 
marknadsföringskostnaderna som är budgeterade 
till social media 2016 (%) 

62 0 90 25,44  17,50 25,92 

Uppskattade andelen av 
marknadsföringskostnaderna som är budgeterade 
till traditionell media 2014 (%) 

64 0 100 59,90  80,00 37,99 

Uppskattade andelen av 
marknadsföringskostnaderna som är budgeterade 
till traditionell media 2015 (%) 

64 0 100 57,05  75,00 37,05 

Uppskattade andelen av 
marknadsföringskostnaderna som är budgeterade 
till traditionell media 2016 (%) 

62 0 100 51,31  60,00 36,53 

Uppskattade årliga marknadsförings kostnader 
2013 (€) 

35 0 1 M 216355,93 100000 301866,15 

Uppskattade årliga marknadsförings kostnader 
2014 (€) 

35 0 1 M 221414,38 100000 307228,7 

Uppskattade årliga marknadsförings kostnader 
2015 (€) 

35 0 1 M 218457,23 100000 306144,4 

Uppskattade årliga marknadsförings kostnader 
2016 (€) 

35 0 1,1M 224285,81 110000 314857,45 
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Uppskattade årliga kvalitets kostnader 2013 (€) 28 0 1 M 81732,21 5000,0 205652,3 

Uppskattade årliga kvalitets kostnader 2014 (€) 28 0 1 M 83607,21 5000,0 206742,9 

Uppskattade årliga kvalitets kostnader 2015 (€) 28 0 1 M 82017,93 4000,0 205449,0 

Uppskattade årliga kvalitets kostnader 2016 (€) 28 0 1 M 80696,50 4000,0 203574,75 

Uppskattade årliga service kostnader 2013 (€) 28 0 35M 1589000,07 2500,5 6621803,7 

Uppskattade årliga service kostnader 2014 (€) 28 0 36M 1628928,64 2500,5 6807966,5 

Uppskattade årliga service kostnader 2015 (€) 28 0 37M 1685464,36 2500,5 7003915,9 

Uppskattade årliga service kostnader 2016 (€) 27 0 5,5M 519407,48 5000,0 1274090,7 

Uppskattade totala kostnader för social media 
2013 (€) 

30 0 280t 16900,10 2000,0 51603,46 

Uppskattade totala kostnader för social media 
2014 (€) 

30 0 300t 20872,00 5000,0 55020,30 

Uppskattade totala kostnader för social media 
2015 (€) 

30 0 320t 24293,67 6000,0 58630,37 

Uppskattade totala kostnader för social media 
2016 (€) 

30 0 350t 27553,67 8000,0 64402,59 
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BILAGA 2: ENKÄTEN 
Allmänt 

Svararens titel i företaget: 

Företagets omsättning 2013:__________________€ 

Q1: Vilka sociala nätverk är företaget verksam i? (Kryssa för alla som gäller företaget) 

Facebook 

Twitter 

Google+ 

Youtube 

LinkedIn 

Annan, vad?________________________________________________________ 

Q2: För vilket ändamål utnyttjar företaget social media? (1= Inget alls, 5= Väldigt mycket)  

- Försäljning och marknadsföring av produkter och tjänster 1       2       3       4       5 

- Effektivisering av företagets interna processer 1       2       3       4       5 

- Hantering av kundrelationer 1       2       3       4       5 

- Intrycksstyrning 1       2       3       4       5 

- Varumärkesstyrning 1       2       3       4       5 

o Investerarrelationer 1       2       3       4       5 

- Rekrytering 1       2       3       4       5 

- Annat, vad? __________________________________ 

 
Q3: Hur mycket pengar per år investeras i social media (årligen)? 

- 0€-10000€ 

- 10000€-50000€ 

- 50000€-100000€ 

- 100000€-200000€ 

- 200000€  

Q4: Uppskatta hur påståenden nedan passar ert företag bäst. (Kostnader = Marknadsföring-, Kvalitets-, 

Service kostnader). 1= Helt av annan åsikt, 5= Helt av samma åsikt 

- Allokering av kostnader till social media har inte resulterat i 
förändringar i företagets kostnadsstruktur. 

1       2       3       4       5 

- Allokering av kostnader till social media har resulterat i minskade 
kostnader. 

1       2       3       4       5 

- Allokering av kostnader till social media har resulterat i ökade 
kostnader. 

1       2       3       4       5 

 

Q5: Ge en uppskattning av andelen marknadsföringskostnader som är budgeterade till media 2014. 
- ____% Social media 

- ____% Traditionell media (TV, dagstidningar…) 

Q5-1: Ge en uppskattning av andelen marknadsföringskostnader som är budgeterade till media 2015. 
- ____% Social media 

- ____% Traditionell media (TV, dagstidningar…) 

Q5-2: Ge en uppskattning av andelen marknadsföringskostnader som är budgeterade till media 2016. 
- ____% Social media 

- ____% Traditionell media (TV, dagstidningar…) 
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Q6: Utför företaget investeringskalkyler relaterade till social media? 
- Ja 

- Nej (Fortsätt till Q8) 

Q7: Vilka kalkyleringsmetoder anser ni att fungerar bäst för investeringar i social media? (1= Inte alls, 5= 

Mycket bra) 

- NPV metoden (Nettonuvärdes metod) 1       2       3       4       5 

- IRR metoden (lönsamt om högre än kapitalkostnaden) 1       2       3       4       5 

- Återbetalnings period metoden 1       2       3       4       5 

- Annat, vad?  

 

Q8: Bedöm hur viktigt företaget anser aktivitet i social media vara. (1= Inte alls viktigt, 5= Mycket viktigt)   

- Dagligen 1       2       3       4       5 

- Veckovis 1       2       3       4       5 

- Månatligen 1       2       3       4       5 

- Kvartalsvis 1       2       3       4       5 

- Årligen 1       2       3       4       5 

 

Q9: Hur budgeterar företaget social media? 
- Som en skild del i marknadsföringens budget? 

- Inkluderas i marknadsföringskostnaderna? 

- Skilt som egen kategori av kostnader? 

- Social media budgeteras inte?  

Q10: Ingår social media i företagets strategi? 
- Ja 

- Nej 

Q11: Vem i företaget ansvarar för social media? 
- Marknadsförings ansvarig (Chef/direktör) 

- Social media ansvarig 

- VD 

- IR ansvarig (IR = Investerarrelationer) 

- Annan, 
vem?_______________________________________________________________
_______ 

Q12: Att sprida företagsspecifik information kan vara nyttigt men också skadligt för företag. Gör en 

uppskattning på hur företaget anser risker som kan förekomma i verksamhet i social media. (1= Ingen risk, 

5= Hög risk) 

- Känslig information är tillgänglig till konkurrenter 1       2       3       4       5 

- Konkurrenter kan dra nytta genom att analysera företagets allmänna 
sociala nätverks plattformar 

1       2       3       4       5 

- Det finns risk att information avslöjas som kan vara skadligt för 
företaget 

1       2       3       4       5 

- WOM (”word of mouth”) kan skada företaget genom negativa 
diskussioner i social media 

1       2       3       4       5 

 

Q13: Social media är effektivt i analysering av konkurrenter? (1= Helt av 
annan åsikt, 5= Helt av samma åsikt) 

1       2       3       4       5 

 

Q14: Hur har den globala finansiella krisen påverkat allokeringen av resurser till social media? (1= Helt av 

annan åsikt, 5= Helt av samma åsikt) 
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- Ökade investeringar i social media  1       2       3       4       5 

- Minskade investeringar i ”traditionell” media (television, tidningar, 
etc.) 

1       2       3       4       5 

- Finanskrisen har ingen påverkan på investeringar i social media 1       2       3       4       5 

 

Q15: Sköter ert företag social media internt eller använder ert företag utomstående experter för hantering 

av social media? 
- Sköter själv till 100 % 

- Sköter delvis själv och delvis använder utomstående experter 
o Uppskattad andel själv ____% 
o Uppskattad andel utomstående experter ____% 

- Sköts till 100 % av utomstående experter 

Prestation 

Q16: Allmänt används både finansiella och icke finansiella prestationsmått för att värdera företagets 

prestation och finansiella ställning. Bedöm hur företaget anser effektiviteten av de olika prestationsmåtten, 

gällande social media. (1= Inte alls effektiva, 5= Mycket effektiva) 

- Företaget anser finansiella prestationsmått vara effektiva mått på 
prestation relaterat till social media? 

1       2       3       4       5 

- Företaget anser icke-finansiella prestationsmått vara effektiva mått på 
prestation relaterat till social media? 

1       2       3       4       5 

- Företaget anser att en kombination av finansiella och icke-finansiella 
prestationsmått är det effektivaste sättet att mäta prestation av social 
media 

1       2       3       4       5 

 

Q17: Företagen använder sig av följande prestationsmått vid mätning av prestation av social media. (1= 

Inte alls, 5= Mycket ofta) 

- Avkastning på investerat kapital (ROI) 1       2       3       4       5 

- Avkastning på tillgångarna (ROA) 1       2       3       4       5 

- Löpande verksamhetens kassaflöde (cash flow) 1       2       3       4       5 

- Kostnadsbesparingar 1       2       3       4       5 

- Omsättningstillväxt 1       2       3       4       5 

- Marknadsandel 1       2       3       4       5 

- Aktiepris (stock-value) 1       2       3       4       5 

- Utveckling av nya marknader 1       2       3       4       5 

- Mängden nya produkter 1       2       3       4       5 

- Utveckling av service 1       2       3       4       5 

- Personalens utveckling 1       2       3       4       5 

- Kundnöjdhet 1       2       3       4       5 

- kundlojalitet (återkommande kunder) 1       2       3       4       5 

- Kostnader som hänför sig till social media i relation till omsättningen 1       2       3       4       5 

- Annat,vad? _____________________________ 1       2       3       4       5 

 

Q18: Bedöm hur företaget anser social media påverka företagets prestation. (1= Inte alls, 5= Mycket 

starkt) 

- Ökar försäljningen  1       2       3       4       5 
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- Minskar kostnader inom:  

o Marknadsföring  1       2       3       4       5 

o Kvalitet (Minskade garanti-kostnader…)  1       2       3       4       5 

o Service (Färre reklamationer, färre kontakter till företagets 
kundservice…) 

1       2       3       4       5 

- Utvecklar produkter enligt information som samlats in via social 
media. 

1       2       3       4       5 

- Utvecklar service enligt information som samlats in via social media. 1       2       3       4       5 

- Genererar positiv avkastning på investeringar i social media 1       2       3       4       5 

- Bidrar till ökat rörelse resultat 1       2       3       4       5 

- Ökat företagets marknadsvärde 1       2       3       4       5 

- Minskar företagets kapitalkostnad 1       2       3       4       5 

 

Q19: I vilken utsträckning anser företaget att social media medför konkurrensfördelar? (1= Inte alls, 5= 

Mycket starkt) 

- Kvalitet av produkter och service förbättras 1       2       3       4       5 

- Andelen av omsättningen (%) spenderat på marknadsföring ökar 1       2       3       4       5 

- Förbättrad ”Brand” image 1       2       3       4       5 

- Omsättningsökning 1       2       3       4       5 

- Ökar varumärkes värde (Brand value) 1       2       3       4       5 

- Förbättrar investerarrelationer (finansiering på bättre villkor) 1       2       3       4       5 

 

Q20: Bedöm hur social media påverkar företagets finansiella prestation. (1= Inte alls, 5= Mycket) 

- Social media har ökat rörelseresultatet (ökad försäljning och 
minskade kostnader) 

1       2       3       4       5 

- Investeringar i social media har resulterat i positiv avkastning på 
investerade kapitalet 

1       2       3       4       5 

- Social media anses inte påverka företagets finansiella prestation 1       2       3       4       5 

Kundrelationshantering 

Q21: Kunder anses vara ett företags viktigaste tillgångar. Via social media har företagen möjlighet att nå en 

stor del av kunderna och påbörja interaktion mellan kunderna och företaget. Bedöm hur nedanstående 

påståenden bäst passar ert företag. (1= Helt av annan åsikt, 5= Helt av samma åsikt) 

- Interaktionen med kunder i social media uppehåller och skapar 
lojalitet mot företaget? 

1       2       3       4       5 

- Diskussionerna mellan kunder och företag och mellan kunder 
sinsemellan används för att utveckla företagets processer och 
erbjudande? 

1       2       3       4       5 

- Kundrelationshantering i social media medför finansiell nytta för 
företaget? 

1       2       3       4       5 

 

Q22: För insamling av åsikter och omdömen av produkter och service kan företaget utnyttja flera olika 

strategier för insamling av information från intressenter. I allmänhet behövs åtgärder som bidrar 

möjligheter till möjlig nytta till kunderna. Dessa kan förekomma på flera olika sätt. Bedöm hur mycket 

företaget använder nedanstående metoder i social media. (1= Inte alls, 5= Väldigt mycket) 

- Möjlighet till vinst av produkter 1       2       3       4       5 

- Möjlighet till monetära vinster (Gåvokort, pengar på kontot, rabatter) 1       2       3       4       5 
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- Möjlighet till biljetter till olika evenemang 1       2       3       4       5 

- Annat, vad? ________________________________________________ 

 

Q23: Gör en bedömning på hur social media har påverkat företagets kundrelationer. (1= Helt av annan 

åsikt, 5= Helt av samma åsikt) 

- Kundlojalitet har ökat efter implementation av social media? 1       2       3       4       5 

- Implementation av social media har resulterat till att bättre kunna 
möta kundernas krav på kvalitet, 

1       2       3       4       5 

- Service och produkt-urval har förbättrats? 1       2       3       4       5 

- Förbättrad kundservice? 1       2       3       4       5 

 

Q24: Företaget har aktiv interaktion med intressenter (kunder, leverantörer…) i social media?  
- Ja 

- Nej 

Q25: Interaktionen med diverse intressenter medför förbättrad prestation: (1= Helt av annan åsikt, 5= 

Helt av samma åsikt) 

- Ökar omsättningen 1       2       3       4       5 

- Färre kontakter gällande kundservice (minskade service kostnader) 1       2       3       4       5 

- Mindre kvalitets kostnader (högre kvalitet på produkter  minskade 
garanti kostnader) 

1       2       3       4       5 

Intrycksstyrning 

Q26: Ett företags intryck påverkas av olika intressenters bedömning på huruvida de vill samarbeta med 

företaget eller inte. Det framkommer i tidigare undersökningar att intryck som människor har av företag 

påverkar även köpbeslut. Hur använder företaget social media för att påverka intryck av företaget 

(företagets image)? (1= Inte alls, 5= Mycket ofta) 

- Publicerar information om akter relaterade till miljöärenden 1       2       3       4       5 

- Publicerar information gällande utveckling 1       2       3       4       5 

- publicerar information om donationer 1       2       3       4       5 

- Publicerar information riktat mot investerare, finansinstitut, banker, 
analytiker. 

1       2       3       4       5 

Q27: Interaktionen i social media påverkar konsumenters agerande och även de intryck de har gällande 

företaget. Om interaktionen inte är aktivt, kan det hända att företagets image försämras från konsument 

perspektivet. Gör en bedömning på hur bra nedanstående frågor passar till ert företag. (1= Helt av annan 

åsikt, 5= Helt av annan åsikt) 

- Intrycksstyrning i social media är viktigt för företaget. 1       2       3       4       5 

- Social media påverkar konsumenters intryck om företaget positivt. 1       2       3       4       5 

- Företaget reagerar till diskussioner i sociala nätverks plattformar 
dagligen. 

1       2       3       4       5 

- Konsumenters intryck om företaget kan påverkas genom social 
media. 

1       2       3       4       5 

- Social media förbättrar det intryck som allmänheten har av företaget 1       2       3       4       5 

Varumärkesstyrning (Brand management) 

Varumärket är en väsentlig del av företagets värde. Varumärkesstyrning bildar kännedom och lojalitet till 

varumärket vilket ökar varumärkes värde.  

Q28: Använder företaget social media för att bilda varumärkes värde? 
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- Ja 

- Nej (fortsätt till ”kostnadsbesparingar”) 

Q29: Gör en bedömning på hur företaget anser social media kunna påverka varumärkes värde.  (1= Inte 

alls, 5= Mycket starkt) 

- Information samlas in för att bättre kunna möta kundernas krav på 
kvalitet och service? (förbättrad kvalitet på produkter och service) 

1       2       3       4       5 

- Social media ökar kännedom om varumärket i relation till 
konkurrerande varumärken? 

1       2       3       4       5 

- Via social media påverka investerarrelationer för att förbättra 
varumärkes värde?  

1       2       3       4       5 

 

Q30: Investerarrelationer anses kunna påverka företagets kapitalkostnad och finansieringsmöjligheter. 

Uppskatta hur företaget anser social media fungera för hantering av investerarrelationer. (1= Helt av 

annan åsikt, 5= Helt av samma åsikt) 

- Företaget anser social media som effektiv plattform för hantering av 
investerarrelationer? 

1       2       3       4       5 

- Hantering av investerarrelationer i social media sänker företagets 
kapitalkostnad (Investerare)? 

1       2       3       4       5 

- Hantering av investerarrelationer ökar företagets synlighet inom 
analytiker? 

1       2       3       4       5 

- Hantering av investerarrelationer i social media har sänkt företagets 
kapitalkostnader? 

1       2       3       4       5 

- Hantering av investerarrelationer i social media ökar företagets 
marknadsvärde. 

1       2       3       4       5 

Kostnadsbesparingar 

Q31: Gör en uppskattning på hur social media har påverkat företagets kostnader. (1= Inte alls, 5= Mycket 

starkt) 

- Kostnaderna för marknadsföring har minskat till följd av 
implementation av social media 

1       2       3       4       5 

- Allokeringen av kostnader har förändrats 1       2       3       4       5 

- Social media har implementerats för att uppnå kostnadsbesparingar 1       2       3       4       5 

- Hantering av dylika intressenter (investerare, analytiker, banker, 
finansinstitut, osv.) via social media har bidragit till billigare 
finansiering 

1       2       3       4       5 

 

Q32: Ge en uppskattning på företagets totala marknadsföringskostnader 
- 2013________________€ 

- 2014________________€ 

- 2015________________€ 

- 2016________________€ 

Q33: Ge en uppskattning på företagets kvalitetskostnader  
- 2013________________€ 

- 2014________________€ 

- 2015________________€ 

- 2016________________€ 

Q34: Ge en uppskattning på företagets service kostnader 
- 2013________________€ 

- 2014________________€ 

- 2015________________€ 
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- 2016________________€ 

Q35: Ge en uppskattning på företagets totala kostnader gällande social media 
- 2013________________€ 

- 2014________________€ 

- 2015________________€ 

- 2016________________€ 

Ökad försäljning 

Genom att bekanta med tidigare forskning gällande bruk av social media framkommer det att social media 

kan påverka konsumenters köpbeslut och därmed även bidra till ökad försäljning av produkter och service. 

Vänligen besvara frågorna nedan genom att välja det alternativ som passar ert företag bäst. 

Q36: Hur påverkar följande påstående ert företag. (1= Inte alls, 5= Väldigt mycket) 

- Aktivitet i social media ökar aktivitet på företagets egna internetsidor 
och ökar omsättningen 

1       2       3       4       5 

- Omsättningen har ökat i förhållande till ökad aktivitet i social media 1       2       3       4       5 

- Social media används för försäljning av företagets produkter och 
tjänster. 

1       2       3       4       5 

- Företagets försäljnings verksamhet har förbättrats till följd av 
implementation av social media i företagets strategi. 

1       2       3       4       5 

 

Q37: Uppskatta andelen av omsättningen som skapas genom social media  
- 2013 _____% 

- 2014 _____% 

- 2015 _____% 

- 2016 _____% 

Q38: Ge en uppskattning på företagets omsättning. 
- 2014________________€ 

- 2015________________€ 

- 2016________________€ 

Innovation och utveckling 

Q39: Uppskatta hur påståenden nedan passa ert företag. (1= Inte alls, 5= Väldigt mycket) 

- Social media används för forskning och utveckling (R&D). 1       2       3       4       5 

- Service och produkter har utvecklats enligt information som samlats 
in via social media. 

1       2       3       4       5 

- Aktivitet och diskussion i social media analyseras kontinuerligt. 1       2       3       4       5 

- Företaget agerar till avslöjade marknadsgap som förekommer genom 
social media. 

1       2       3       4       5 

- Innovation och utveckling genom sociala nätverks plattformar har 
påverkat kvaliteten på service. 

1       2       3       4       5 

- Innovation och utveckling genom sociala nätverks plattformar har 
bidragit till att bättre möta kundernas krav på produkter, service och 
priser. 

1       2       3       4       5 

- Innovation och utveckling genom social media har påverkat 
företagets prestation positivt. 

1       2       3       4       5 
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BILAGA 3: FÖLJEBREV 

Hyvä vastaanottaja 

Nimeni on Daniel Sundman ja opiskelen kauppatieteitä Svenska handelshögskolanilla 

(Hanken) Helsingissä pääaineena laskentatoimi. Teen parhaillaan tutkielmaa 

sosiaalisen median hyödyntämisestä ja tämän vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. 

Ohjaajanani toimii kauppatieteiden tohtori Minna Martikainen. 

Toivoisin että varaatte kahvitauollisen verran aikaa (~15min) kyselyn vastaamiseen ja 

tukisitte näin tutkimukseni toteutumista. Vastauksenne käsitellään täysin 

luottamuksellisesti eikä yrityksen nimeä mainita tutkimuksessa. Kyselyyn vastanneilla 

on halutessaan mahdollisuus saada valmis tutkimus sähköisessä muodossa 

sähköpostiinsa, vastaamalla kyselyn viimeiseen kysymykseen. 

Pyydän teitä ystävällisesti vastaamaan kyselylomakkeeseen perjantaihin 7.11.2014 

mennessä. Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä: 

Kiitän etukäteen vastauksestanne! 

Ystävällisin terveisin 

Daniel Sundman 
d.sundman@outlook.com, daniel.sundman@student.hanken.fi 
Gsm: +358 50 516 85 49 
Hanken School of Economics 
  

https://webmail1.hanken.fi/horde/imp/message.php?index=1564
https://webmail1.hanken.fi/horde/imp/message.php?index=1564
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BILAGA 4: PÅMINNELSEBREV 

Hei 

 

Nimeni on Daniel Sundman ja olin teihin yhteydessä 4.11.2014 liittyen 

kyselylomakkeeseen pro gradu tutkielmaani varten. Huomasin että ette ole vielä 

vastanneet kyselyyn ja olisin erittäin kiitollinen mikäli voisitte vastata kyselyyn jotta 

saisin luotettavammat tulokset. Kuten mainitsin aiemmassa viestissäni niin vastaukset 

käsitellään luottamuksellisesti ja jokainen joka on osallistunut tutkimukseen saa 

halutessaan valmiin tutkimuksen sähköisessä muodossa sähköpostiinsa. 

Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä. Kiitän ajastanne ja toivotan teille oikein hyvää 

syksyn jatkoa! 

Ystävällisin terveisin 

Daniel Sundman 
d.sundman@outlook.com 
Gsm: +358 50 516 85 49 
Hanken School of Economics  

https://webmail1.hanken.fi/horde/imp/message.php?index=1625

