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Sammandrag: 

Denna avhandling har undersökt sociala mediers värdeskapande roll för finska små 
och medelstora företag. Avhandlingen bygger på ett angreppsätt som använder 
blandade metoder. Kvantitativa observationer användes som en stödfunktion för 
avhandlingens kvalitativa semistrukturerade intervjuer. En tematisk analys utfördes 
utifrån den empiriska undersökningen med 5 stycken företagsrepresentanter för 
finska små och medelstora företag från Helsingforsregionen. 

Avhandlingen kom fram till att sociala medier används av finska små och medelstora 
företag framför allt som ett kostnadseffektivt marknadsförings- och 
kommunikationsverktyg. Andra sekundära värdeskapande funktioner kunde också 
identifieras i formen av effektivering av rekryteringsprocesser, skapande av 
varumärkeskapital och digitala gemenskaper samt stödfunktioner för kundservice och 
försäljning. Därtill kunde också outnyttjade värdeskapande funktioner identifieras. 
Öppen innovation, datainsamling och analys samt marknadsundersökning och 
utvecklingsarbete visade sig vara domäner som företagen inte använder sociala medier 
för. 
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och medelstora företag. Passiv implementering av sociala medier som del av 
verksamheten kunde identifieras. Utöver det kunde också bristande kunskap, expertis 
och systematik för användningen av sociala medier som del av verksamheten 
identifieras.  
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1 INLEDNING 

Internet används av över 4,66 miljarder människor vilket omfattar nästan 60 procent av 

hela världens befolkning. Det finns för tillfället över 4,2 miljarder användare av sociala 

medier och den årliga tillväxten av antalet användare ligger på en nivå över 13 procent. 

(Wearesocial 2021) Som resultat av händelserna relaterade till den globala COVID-19 

pandemin har digitala plattformars roll blivit allt mer betydande för vårt samhälle. 

Utbrottet av COVID-19 pandemin tvingade en massiv omstrukturering av inte bara den 

enskilda individens personliga liv men också hela företagsvärlden och samhällen världen 

över. Kraftig digitalisering av stora delar av affärsverksamheten och snabb innovation 

krävdes av de flesta företag, ifall de ville överleva i det nya normala. Största delen av alla 

arbetsgivare tvingades antingen säga upp en del av sina anställda eller föredra 

distansarbete för att uppehålla verksamheten. Detta ledde till att digitala 

tjänsteleverantörer som till exempel Zoom Video Communications såg otrolig tillväxt 

och deras användarantal toppade över 300 miljoner användare dagligen (BBC 2020). 

Det globala utbrottet av COVID-19 pandemin kan anses vara en så kallad black swan 

händelse, vilket inom ekonomi beskriver en överraskande händelse med ytterst allvarliga 

konsekvenser för världsekonomin (Aven 2013). Därmed förändrades vårt beteende som 

resultat av den oväntade transformationen av våra dagliga aktiviteter. 25 000 personer 

från 30 olika marknader deltog i en enkätstudie som undersökte hur pandemin påverkat 

deras användning av sociala medier. Enkätstudien påvisade en ökning på 61% i 

jämförelse till den normala användningsgraden med exempelvis 23% flera dagliga 

Twitter användare än endast ett år tidigare. (Kantar 2020) 

Denna plötsliga massiva förändring i vårt samhälle har skapat ett läge var företags 

digitala infrastruktur samt förmåga att utnyttja digitala plattformar och sociala medier 

blivit allt mer centrala för affärsverksamheten. Sociala medier kan användas på flera 

olika sätt av företag. Sociala medier kan bland annat användas som ett kostnadseffektivt 

marknadsföringsredskap eller som ett verktyg för att samla in data från företagets 

kundgrupper. Framför allt för små och medelstora företag kan sociala medier fungera 

som ett väldigt värdefullt redskap att uppnå snabb tillväxt ifall de lyckas utföra en 

fungerande helhetsstrategi. (Tajudeen, Jaafar & Ainin 2018; McCann & Barlow 2015) 

Vad en fungerande helhetsstrategi för sociala medier verkligen innebär och vilka 

indikatorer som ska användas för att mäta avkastning på investeringar (Eng. ROI), 

verkar däremot vara aningen otydligt definierat i den tillgängliga forskningslitteraturen. 

Detta kan delvis bero på att forskningsområdet är väldigt ungt till sin natur vilket enligt 
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Tranfield, Denyer & Smart (2003) kan leda till utmaningar med att identifiera korrekta 

forskningsfrågor. Detta i sin tur kan resultera i fragmenterade forskningsresultat och 

kunskapsluckor inom forskningsområdet. Framför allt för små och medelstora företag 

verkar den nuvarande kunskapsbasen ytterst fragmenterad. Detta kan delvis också bero 

på den snabba utvecklingen av sociala media teknologier och den fortsatta utvidgningen 

av dess användning. Som Pourkhani, Abdipour, Baher, och Moslehpour (2019) lyfter 

fram i sin utförliga undersökning av forskningsområdet i sin helhet, har sociala mediers 

koppling till företagande överlag endast behandlats inom akademisk litteratur drygt 10 

år. Pourkhani et al. (2019) visualiserar i sin artikel väl, att det inte var förrän år 2013 som 

en större mängd akademisk forskning började publiceras angående ämnet. Som resultat 

av detta kan man konstatera att det finns ett behov att vidare utveckla kunskapsbasen 

inom forskningsområdet. Därmed svarar denna avhandling på behovet genom att 

utforska sociala mediers värdeskapande roll för små och medelstora företag.  

1.1 Problembakgrund 

Företags användning av sociala medier har undersökts mycket under de senaste åren och 

blivit ett väldigt relevant område inom verksamheten för så gott som alla entreprenörer. 

Konsumenter är inte längre bara passiva mottagare som deltar i 

kommunikationsprocessen, i dagens läge har de fått en alltmer aktiv roll för deltagande 

också i själva värdeskapande processen för företag. (Berthon, Pitt, McCarthy & Kates 

2007)  

Små och medelstora företag har en väldigt betydande roll för det moderna ekonomiska 

samhället. Små och medelstora företag representerar 99 procent av den totala mängden 

företag inom Europeiska unionen. Samtidigt omfattar de 50 procent av den totala 

arbetskraften inom EU. (European Commision 2003) Trots detta är små och medelstora 

företag ett steg efter större mera etablerade företag när det gäller implementeringen av 

de nyaste teknologierna i affärsverksamheten (Meske & Stieglitz 2013). Detta kan delvis 

bero på bristen av resurser små och medelstora företag har i jämförelse med stora 

företag. Samtidigt kan det anses som en risk att använda de redan begränsade resurserna 

på alltför mycket aktiviteter utanför kärnverksamheten. Detta leder till att 

implementeringen av komplexa plattformar som sociala medier kräver en omfattande 

strategi och förståelse för att säkerställa det egentliga affärsvärde som skapas (Meske & 

Stieglitz 2013). I detta avseende kan ett behov identifieras för forskning som ämnar 

undersöka faktorer relaterade till små och medelstora företags implementering av 

sociala medier för skapande av affärsvärde. 
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Trots detta verkar det inte finnas en förståelse inom den akademiska litteraturen för hur 

små och medelstora företag kan använda dessa plattformar på bästa sätt för att skapa 

affärsvärde. (Odoom, Anning-Dorson, & Acheampong 2017; Ainin, Parveen, 

Moghavvemi, Jaafar, & Shuib 2015; McCann & Barlow 2015) De flesta studier verkar 

vara inriktade på att undersöka användningsgraden, olika områden för användning eller 

motiverande faktorer som påverkar företags användning av sociala medier (Akar & 

Topcu 2011; Sin, Nor, & Al-Agaga 2012; Bonsón & Ratkai, 2013). Ett flertal forskare 

efterlyser studier som skulle utforska sociala mediers värdeskapande roll för företag, och 

på så vis försöka koppla användningen av sociala medier till affärsvärde. (Ainin et al. 

2015; McCann & Barlow 2015; Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre 2011; 

Ketonen-Oksi, Jussila & Kärkkäinen 2016) 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet för avhandlingen är att kartlägga och analysera hur finska små och medelstora 

företag (Eng. SMEs) använder sociala medier för värdeskapande. Avhandlingens bisyfte 

är att undersöka hur företagen mäter det affärsvärde som deras användning av sociala 

medier resulterar i. Således söker avhandlingen svar på en primär och en sekundär 

forskningsfråga. De primära och sekundära forskningsfrågorna är listade enligt 

rangordning nedan: 

1. Primär forskningsfråga: Hur använder finska små och medelstora företag sociala 

medier för att skapa affärsvärde? 

2. Sekundär forskningsfråga: Hur mäter finska små och medelstora företag 

affärsvärde från sin användning av sociala medier? 

1.3 Definitioner 

De begrepp som definieras nedan är de mest centrala begreppen för avhandlingen och 

därför är det viktigt att definiera dem. Eftersom varierande uppfattningar om begreppen 

kan användas tydliggör definitionerna nedan hur begreppen har valts att tolkas för 

denna avhandling.   

1.3.1 Sociala medier 

Web 2.0 är ett begrepp som ofta används i samband med sociala medier. Web 2.0 

teknologi kan definieras som utvecklingen av traditionella internetteknologier som 

effektiverar skapandet, delningen, redigeringen och spridningen av 

informationsinnehåll (Constantinides & Fountain 2008). Denna utveckling resulterar i 
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möjligheten att skapa interaktiva digitala miljöer var de enskilda användarna blir noder 

i sociala nätverk och på detta sätt en del av informationsskapandeprocessen. Därmed 

karaktäriseras web 2.0 teknologier starkt av användargenererat innehåll. 

Användargenererat innehåll kan i detta sammanhang definieras som information som 

skapas av de digitala sociala nätverken och finns allmänt tillgänglig på dessa plattformar 

(Kaplan & Haenlein 2010). Som ett resultat av att web 2.0 teknologierna är integrerade 

i dagens samhälle på en global skala, har mängden användargenererat innehåll snabbt 

blivit majoriteten av all den information som finns på dessa digitala nätverk. De digitala 

nätverk som skapas med hjälp av web 2.0 teknologierna har förankrats i samhället med 

hjälp av det som idag identifieras som sociala medier. (Lagrosen & Josefsson 2011) 

Sociala medier kan definieras som ett kommunikationssystem som möjliggör en jämlik 

och interaktiv kommunikation mellan aktörer (Peters, Chen, Kaplan, Ognibeni & 

Pauwels 2013). Jämlik kommunikation i bemärkelsen att kommunikationssystemet är 

tillgängligt för alla utan inträdesbarriärer. Interaktiv i bemärkelsen att till skillnad från 

traditionella medier som television eller radio var kommunikationen är ensidig, 

möjliggör sociala medier en mångsidig kommunikation aktörer emellan.  

1.3.2 Värdeskapande 

Värdeskapande (Eng. Value Creation / Business value) definieras i akademisk litteratur 

huvudsakligen ur ett resursbaserat synsätt. Denna typ av synsätt separerar företag och 

kunder för värdeskapande processen. 

”Värde är integrerat i de produkter eller tjänster som organisationer producerar; läggs till under 
produktionsprocessen, som är åtskild från kunden; och motsvarar det pris som kunden betalar för 
produkter och tjänster - värde mäts objektivt i monetära termer av pengar” (Echeverri & Skålén, 
2011, s.353) [Egen översättning] 

Genom att acceptera denna definition kan affärsvärde förenklas till det monetära värdet 

produkter och tjänster har. I detta samband blir företagens kunder endast konsumenter 

som inte tillför något värde utan ”förbrukar” det konsumtionsvärde som företag skapar. 

Denna definition överensstämmer dock inte med förhållandena mellan företag och 

kunder framför allt i digitala miljöer. Marknadsföringslitteratur har identifierat 

interaktiva förhållanden företag och kunder emellan som en central del av 

värdeskapande över digitala plattformar. Detta synsätt förespråkar för medskapande av 

värde (Eng. value co-creation) som ett resultat av produktions- och 

konsumtionsprocessens interaktiva sociala sammanhang. Denna definition av 

värdeskapande överensstämmer med de interaktiva funktionerna som sociala medier 
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karaktäriseras av. (Singaraju, Nguyen, Niininen & Sullivan-Mort 2016) Således har 

denna aspekt valts att inkluderas för tolkningen av värdeskapande för denna avhandling. 

1.4 Avgränsningar 

Sociala medier har i huvudsak undersökts ur ett marknadsföringsperspektiv (Felix, 

Rauschnabel & Hinsch 2017). Denna avhandling ämnar däremot undersöka den 

värdeskapande roll sociala medier kan ha för företag också utanför diverse 

marknadsföringsfunktioner. Den nuvarande kunskapsbasen från litteratur inom 

marknadsföringsteori verkar inte på ett övergripande sätt kunna förankra sociala 

mediers roll i företagens värdeskapande processer. Visst finns det en omfattande 

kunskapsbas för hur användningen av sociala medier kan utnyttjas framför allt för 

marknadsföringsfunktioner, men hur och på vilka olika sätt sociala medier kan anknytas 

till värdeskapande verkar inte lika klart (Ainin et al. 2015; McCann & Barlow 2015; 

Kietzmann et al. 2011; Ketonen-Oksi, Jussila & Kärkkäinen 2016). Detta leder till en 

situation var forskningsområdet kan anses vara intressant att undersöka från ett 

värdeskapande perspektiv. 

En del avgränsningar har gjorts för att avhandlingen ska kunna utföras på effektivaste 

möjliga sätt och ha största chansen att uppfylla avhandlingens syfte. För det första måste 

en avgränsning göras för vilka sociala medier som inkluderas för analysen. Eftersom det 

finns otroligt många redan etablerade plattformar och nya skapas så gott som dagligen, 

blir det viktigt att välja de mest relevanta plattformarna. Eftersom det är frågan om att 

analysera hur sociala medier kan användas av företag för att skapa affärsmässigt värde, 

är det väldigt relevant att de plattformar som väljs att inkluderas i analysen har förmåga 

att skapa detta värde. Samtidigt är det relevant att identifiera plattformar som kan anses 

vara tillgängliga för alla aktörer på marknaden för att undvika ett alltför snävt 

tillämpningsområde. 

Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter och företagsägda bloggar valdes som de fem 

plattformarna för avhandlingen. Plattformar som till exempel Youtube, Whatsapp eller 

Tiktok ansågs inte vara tillräckligt relevanta, och exkluderades därför. En noggrannare 

beskrivning av urvalsprocessen för de utvalda plattformana hittas i delkapitel 3.4.3. 

Syftet med dessa avgränsningar var att samtidigt identifiera plattformar som är lätt 

tillgängliga men också möjliggör skapande av affärsvärde för företag på diverse olika sätt. 

Eftersom avhandlingens syfte är att undersöka sociala mediers värdeskapande roll 

kunde det ifrågasättas varför det inte inkluderats plattformar som utvecklats specifikt 
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för någon värdeskapande funktion inom företagsverksamheten. Som tidigare nämnts 

kunde detta medföra risker för ett alltför snävt tillämpningsområde vilket i sin tur delvis 

fragmenterar avhandlingens resultat och syfte.  

Utöver avgränsningarna för vilka plattformar som inkluderas måste även avgränsningar 

göras gällande sampelgruppen av företag. Eftersom syftet med studien är att analysera 

hur finska små och medelstora företag använder sociala medier för att skapa 

affärsmässigt värde kan finska företagsinkubatorer anses vara en bra sampelgrupp för 

avhandlingen. På grund av tillgänglighet, geografiskt läge och eftersom tidtabellen för 

avhandlingen är begränsad har avgränsningen gjorts till följande företagsinkubatorer i 

Helsingfors: Hanken Business Lab och Maria 01. Två företagsinkubatorer valdes att 

inkluderas för att skapa större diversitet i sampelgruppen samtidigt som storleken av 

samplet blir mera betydande.  

Maria 01 valdes som en av inkubatorerna för avhandlingen eftersom den är en av de 

största företagsinkubatorerna i Finland och deras medlemmar inkluderar till största 

delen företag med väldigt digitala affärsmodeller. Denna typ av företag och 

affärsmodeller integreras naturligt i forskningsområdet eftersom digitala plattformar 

och verktyg ligger i deras kärnverksamhet. Hanken Business Lab däremot inkluderades 

för att också omfatta företag från andra industrier med mer traditionella affärsmodeller. 

1.5 Disposition 

 

Figur 1 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är strukturerad i sex kapitel enligt figuren ovan. Kapitel 1 består av en 

inledning till avhandlingens forskningsområde samt problembakgrund, syfte, 

forskningsfrågor, definitioner och avgränsningar. Kapitel 2 behandlar relevant teori för 

avhandlingen som förankras i 3 huvudsakliga delkapitel. Efter den grundläggande 

definitionen av digitalt entreprenörskap och digitala plattformar, behandlas de faktorer 

som påverkar företags implementering av sociala medier i affärsverksamheten. Därefter 

behandlas de mest centrala komponenterna som utgör en effektiv implementering av 

sociala medier ur ett värdeskapande perspektiv. Avslutningsvis presenteras de 

kompetenser som möjliggör skapande och upprätthållande av affärsvärde med hjälp av 

sociala medier. Kapitel 3 presenterar metodiken som använts för utförande av 

Inledning Teori Metod Resultat Diskussion Konklusioner
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undersökningen, samlande av data och hur data har kodats och analyserats. Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer utfördes och urvalet för fallstudierna stöds av en 

kvantitativ kartläggning av sampelgruppens digitala infrastruktur för de utvalda sociala 

media plattformarna. Kapitel 4 presenterar resultaten från analysen och kapitel 5 

diskuterar resultatens relevans i relation till avhandlingens syfte och den grundläggande 

teorin. Avslutningsvis svarar Kapitel 6 på forskningsfrågorna och presenterar 

avhandlingens praktiska implikationer, begränsningar och förslag för framtida 

forskning. 
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2 SOCIALA MEDIER: EN MÅNGSIDIG RESURS FÖR 
VÄRDESKAPANDE 

Vi lever i ett samhälle som domineras allt starkare av digitala plattformar och konstant 

utveckling av nya teknologier. Framför allt under de senaste decennierna har sociala 

medier på flera olika sätt omstrukturerat hur både individer och organisationer 

kommunicerar och fungerar i dagens samhälle (Wearesocial 2021, Tiago et al. 2014; 

Peters et al. 2013; Gamboa & Gonçalves 2014). Som resultat av denna omstrukturering 

har också många delar av affärsvärlden förändrats. Företag rent av måste använda sig av 

diverse digitala verktyg ifall de vill hållas konkurrenskraftiga i dagens affärsmiljö. Sociala 

medier har en väldigt central roll bland dessa digitala verktyg eftersom dessa plattformar 

blivit det huvudsakliga sättet vi människor kommunicerar med varandra (Wearesocial 

2021).  

Denna teoridel kommer till en början behandla centrala begrepp för att förankra kapitlet 

i en relevant kontext. Därefter kommer värdeskapande i den digitala verksamhetsmiljön 

att behandlas. Sedan kommer faktorer som påverkar företags implementering av sociala 

medier i affärsverksamheten att diskuteras. Därefter kommer väsentliga komponenter 

av en effektiv implementering av sociala medier att sammanfattas. Avslutningsvis 

kommer de mest relevanta kompetenserna förknippade med användningen av sociala 

medier för värdeskapande att behandlas. 

2.1 Digitalt entreprenörskap och digitala plattformar 

Digitala plattformar, digitalt entreprenörskap är centrala begrepp relaterade till sociala 

medier. Detta delkapitel kommer att behandla dessa begrepp och förankra deras relation 

till avhandlingen med hjälp av relevant teori. Först behandlas konceptet digitalt 

entreprenörskap som ett delområde av entreprenörskap. Därefter behandlas digitala 

plattformar och de affärsmodeller som anknyts till dem. 

2.1.1 Digitalt entreprenörskap 

Den globala digitaliseringen har resulterat i transformativa förändringar för 

entreprenörskap. Denna avhandling tolkar entreprenörskap som processen att designa, 

starta och driva ett nytt företag med syfte för värdeskapande (Hsieh & Wu 2019). 

Entreprenörer och företag idag hamnar undergå ett skifte från traditionella 

tillvägagångssätt inom entreprenörskap till nya digitala miljöer. Företag kan i dagens 

läge vara fullt digitala redan från början och digitaliseringen har skapat otroligt mycket 

nya möjligheter för entreprenörer världen över. Detta har resulterat i digitalt 
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entreprenörskap som en underkategori till entreprenörskap. Digitalt entreprenörskap 

kan definieras som entreprenörskap där delar eller helheter av ”traditionellt” 

entreprenörskap har digitaliserats (Kraus, Palmer, Kailer, Kallinger & Spitzer 2018). 

Sussan och Acs (2017) förespråkar även att alla aktörer som använder sig av digitala 

teknologier för att utföra sina tjänster, vare sig tjänsten är digital eller inte i någon mån 

inkluderas som del av digitalt entreprenörskap. Sussan och Acs (2017) använder 

taxitjänsten Uber som ett exempel av detta. Taxichauffören och tjänsten erbjuder en 

”fysisk tjänst” men chauffören är beroende av den digitala beställningsplattformen. 

(Sussan & Acs 2017) 

Som man kan se från tabellen nedan är digitalt entreprenörskap ett delområde av 

entreprenörskap som först nyligen blivit ett relevant område för akademisk forskning. 

Tabellen är baserad på data hämtade från databasen Scopus. Artiklar som behandlar det 

engelska begreppet digital entrepreneurship inkluderades för tabellen. Det var inte 

förrän år 2015 som det började ske en tydlig ökning av antalet publicerade artiklar som 

behandlar digitalt entreprenörskap. Detta tyder på att forskningsområdet fortfarande är 

väldigt ungt eftersom det endast är frågan om dryga 5 år sedan denna ökning. Det är värt 

att notera att data samlades in under april 2021 vilket leder till att det delvis fattas data 

för året 2021. (Scopus 2021) 
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Tabell 1  Antal publicerade artiklar som behandlar digitalt entreprenörskap mellan åren 
2010 – april 2021. (Scopus 2021) 

Samtidigt som digitalt entreprenörskap skapar nya möjligheter för entreprenörer, 

skapar det en situation var de flesta industrier inte mera är lika bundna av faktorer som 

geografiskt läge eller ekonomiska resurser. Detta i sin tur leder till en situation var även 

mindre företag med lokala målgrupper måste ha ett mycket mer globalt tankesätt redan 

från början, eftersom de kan ha konkurrenter från alla delar av världen. Ifall 

entreprenörer inte tar detta i beaktande ökar risken för misslyckande. (Kraus et al. 2018) 

Eftersom det ständigt utvecklas nya teknologier, betyder det också att de digitala 

miljöerna fortsätter att utvecklas, vilket leder till att entreprenörer fortsättningsvis måste 

anpassa sig för att hållas relevanta och konkurrenskraftiga. 

2.1.2 Digitala plattformar 

Digitala plattformar kan definieras som teknologiska konstruktioner där plattformen 

består av ett ekosystem av utomstående kompletterande teknologier (Tiwana, Konsynski 

& Bush 2010; Boudreau 2012). Ghazawneh och Henfridsson (2015) definierar digitala 

plattformar som: 

”Programvarubaserade externa plattformar som består av en utbyggbar källkod för ett 
programvarubaserat system som uppehåller kärnfunktionaliteter för modulerna som samverkar 
med systemet och varandra”. [Egen översättning] 
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Därmed är digitala plattformar oftast flersidiga i bemärkelsen att de uppehåller 

kärnfunktionaliteterna för flera aktörer på olika sidor av plattformen. Med aktörer på 

olika sidor av plattformen hänvisar man exempelvis till skillnaden mellan aktörer som 

erbjuder kompletterande tjänster eller teknologi för plattformen och plattformens 

direkta konsumenter. Båda grupperna av aktörer gynnas av plattformen men på olika 

sätt i jämförelse med varandra. (Helfat & Raubitschek 2018) Därmed går det inte mera 

att tänka sig företag som isolerade utan snarare digitalt sammanknutna värdeskapande 

entiteter. Företag är allt mera beroende av andra aktörer och del av större värdeskapande 

helheter i samhället. 

För digitalt entreprenörskap har digitala internetteknologier och plattformar som sociala 

medier en väldigt central roll eftersom de strukturerar den digitala verksamhetsmiljön. 

Som konstaterat är den digitala miljön som skapas med hjälp av dessa teknologier väldigt 

olik den ”traditionella” verksamhetsmiljön för entreprenörer. Det är väldigt relevant för 

entreprenörer att vara medvetna om skillnaderna, möjligheterna men också hoten som 

de digitala miljöerna för med sig, ifall man vill se framgång. (Kraus et al. 2018) Enligt 

Wind (2008) kräver digitala miljöer ett skifte av fokus från traditionella 

ledningsmetoder till hantering av nätverk. Detta överensstämmer framför allt med den 

fundamentala strukturen för sociala medier. Sociala medier som karaktäriseras av 

nätverkseffekter och interaktivitet skapar därmed ett behov av nya kompetenser hos 

entreprenörer. På grund av sociala mediers komplexitet omfattar dessa kompetenser 

mycket mera än endast hantering av nätverk. De centrala kompetenserna som krävs av 

entreprenörer i den digitala verksamhetsmiljön kommer att diskuteras mera detaljerat i 

delkapitel 2.6. 

2.2 Värdeskapande i den digitala verksamhetsmiljön 

Som konstaterats i avhandlingens definitioner, kan värdeskapande inom den digitala 

verksamhetsmiljön utvidgas från det traditionella synsättet var företag är värdeskapare 

och konsumenter värdeförbrukare. I den digitala verksamhetsmiljön finns det många 

olika sätt som värde kan skapas och företag kan skapa mycket mer avancerade 

tjänsteerbjudanden. Samtidigt kan digitalisering fungera som ett effektiveringsverktyg 

för företag i form av lägre kostnader eller mervärde till redan existerande produkter eller 

tjänster (Parida, Sjödin & Reim 2019). Trots detta räcker det inte att ha ett så ensidigt 

synsätt på värdeskapande. En väldigt relevant del av värdeskapande, framför allt i den 

digitala verksamhetsmiljön, är förståelsen för kundbehov och hur man på bästa sätt 

uppfyller dessa behov. 
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Tabellen nedan visar antalet akademiska artiklar som behandlar sociala medier och 

värdeskapande. Tabellens data är taget från databasen Scopus med hjälp av att avgränsa 

sökresultaten till artiklar som innehåller de engelska termerna ”social media” och ”value 

creation”. Syfte med tabellen är endast att ge en illustrativ uppfattning om hur utförligt 

dessa två begrepp har relaterats till varandra inom akademisk forskning. Som man kan 

se från tabellen har sociala medier och värdeskapande inte utförligen undersökts i ett 

gemensamt sammanhang förrän år 2011. Sedan 2011 är det också ett relativt lågt antal 

artiklar som behandlat begreppen i förhållande till varandra. (Scopus 2021) 

 

Tabell 2 Antal publicerade artiklar som behandlar sociala medier och 
värdeskapande mellan åren 2008 – april 2021. (Scopus 2021) 

Endast ett tillägg av en digital integrering för nuvarande kundbehov och erbjudanden 

räcker inte för en ekonomiskt hållbar utveckling av verksamheten. I den digitala 

verksamhetsmiljön måste entreprenörer fortsättningsvis överväga sina konsumenters 

behov och hur de utvecklas med olika trender. (Gerpott & May 2016) Som tidigare 

konstaterats av Helfat och Raubitschek (2018) möjliggör digitala plattformar 

värdeskapande för diverse olika aktörer, också med olik anknytning till själva 

plattformen. Samtidigt möjliggör plattformarna skapande av värde genom samarbete 

eller nätverk också utanför enskilda företag (Parida, Sjödin & Reim 2019). Detta lyfter 

fram samskapande av värde som ett centralt koncept. Som ett resultat av de interaktiva 

möjligheter den digitala verksamhetsmiljön har skapat, kan konsumenter mycket 
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enklare bli delaktiga i de olika skedena av företags produktutvecklingsprocess. Det är 

enklare än någonsin för företag att involvera konsumenterna och leverera skräddarsydda 

tjänsteerbjudanden genom samarbete och dialog med konsumenterna. (Payne, 

Storbacka & Frow 2008) Genom denna process kan företag samtidigt minimera riskerna 

involverade då nya produkter och tjänster introduceras, som följd av en djupare 

förståelse av konsumenternas behov. 

2.3 Sociala mediers sju funktionella byggstenar 

Kietzmann et al. (2011) introducerade ett ramverk som de kallar the honeycomb 

framework. Med hjälp av ramverket presenterar Kietzmann et al. (2011) de sju 

funktionella byggstenarna för sociala medier och deras påverkan på affärsverksamheten. 

De sju funktionella byggstenarna för sociala medier som Kietzmann et al. (2011) 

inkluderar i ramverket och dess påverkan på affärsverksamheten är de följande:  

1. Identitet: Hur mycket användare delar med sig. 

2. Presens: I vilken omfattning användare kan nå varandra. 

3. Delning: I vilken omfattning användare delar, mottar och skapar innehåll. 

4. Rykte: I vilken mån användare identifierar andras och sin egen sociala ställning. 

5. Relationer: De relationer och nätverk som skapas användare emellan. 

6. Grupper: Hur relationerna och nätverken grupperas och skapar gemenskaper. 

7. Konversation: Hur användare kommunicerar med varandra.  

Dessa byggstenar kan anses vara beskrivande av sociala mediers karaktärsdrag. 

Plattformar kan relateras till ramverket och byggstenarna kan anses beskriva och 

påverka olika delar av verksamheten för respektive plattform. Exempelvis kategoriserar 

Kietzmann et al. (2011) Youtube som en plattform med starkare relation till 

delningsfunktioner, i jämförelse med Facebook, vars relationsfunktioner ligger mera 

centrala för plattformen. De enskilda funktionerna kan också relateras till delar av 

företagsverksamheten. För företag kan exempelvis rykte påverkas genom att följa med 

och styra uppfattningar om varumärke, medan konversationer kan evalueras enligt 

volym och riskfaktorer.  
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2.4 Faktorer som påverkar implementeringen av sociala medier i 
affärsverksamheten för små och medelstora företag 

Som konstaterat kan sociala medier användas till diverse olika funktioner inom 

företagsverksamheten. När det gäller användningen av sociala medier för små och 

medelstora företag, är de vanligaste användningsområdena bl.a. marknadsföring, 

kommunikation, varumärkesutveckling, försäljning, kundservice, innovation mm. Ett 

flertal akademiska studier har fokuserat på att utforska hur små och medelstora företag 

använder sociala medier och vilken konkret nytta denna användning resulterar i. (Ainin 

et al. 2015; Meske & Stieglitz 2013; Paniagua & Sapena 2014; McCann & Barlow 2015). 

En del studier lyfter också fram faktorer som påverkar implementeringen av sociala 

medier för små och medelstora företag. Wamba och Carter (2013) lyfter fram innovation, 

ålder av ledningen och geografiskt läge som signifikanta faktorer som påverkar ifall små 

och medelstora företag använder sig av Twitter. Ledningens ålder kan anses vara en 

mycket logisk faktor som påverkar företagets beslut att använda sig av sociala medier. 

Eftersom sociala medier är ett väldigt nytt fenomen i samhället är det inte ännu många 

generationer som vuxit upp med denna teknologi som del av sin vardag. Därför kan det 

anses vara en mindre tröskel för en yngre företagsledare att använda sig av dessa 

teknologier också i företagsverksamheten än för en äldre person som inte nödvändigtvis 

är lika bekant med sociala medier.  

Kompatibilitet, kostnadseffektivitet, pålitlighet och interaktivitet är andra faktorer som 

har kopplats med implementeringen av sociala medier (Ainin et al. 2015). He, Wang, 

Chen och Zha (2017) lyfte också fram låga implementeringskostnader som en drivande 

faktor varför företag använder sociala medier. Framför allt för små och medelstora 

företag kan detta anses vara en vägande faktor. I jämförelse med traditionella 

kommunikations- och marknadsföringskanaler sätter sociala medier makten i företagets 

egna händer eftersom de på ett mera noggrant sätt kan kontrollera budskapet och 

kundsegmenten på dessa plattformar. Dessutom ger sociala medier företagen 

möjligheten att bygga digitala gemenskaper mellan sina konsumenter, som inte är 

möjligt på samma sätt via andra medier. Eftersom sociala medier är tillgängliga för alla 

leder detta till väldigt låga inträdesbarriärer, som också skiljer sig från traditionella 

medier som television eller radio. Därmed kan de låga implementeringskostnaderna och 

kostnadseffektiviteten vara en vägande faktor framför allt för små och medelstora 

företag, vars resurser är mycket mer begränsade än större etablerade företag. Samtidigt 

identifierade He et al. (2017) att de flesta företag upplevde något slags konkurrenstryck, 

som påverkade deras beslut att använda sociala medier. Denna faktor är speciellt 
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intressant att lyfta fram, eftersom det är en extern motiverande faktor för att använda 

sociala medier, baserat på andra aktörers beteende inom verksamhetsmiljön.  

Fuchs-Kittowski, Klassen, Faust, och Einhaus (2009) däremot lyfter fram en del faktorer 

som kan anses vara hinder för implementeringen av sociala medier i 

affärsverksamheten. Den mest vägande faktorn som Fuchs-Kittowski et al. (2009) lyfter 

fram som ett hinder för implementeringen, är svårigheten att bevisa vilka finansiella 

fördelar den verkligen medför. Detta är ett tema som kommer att behandlas mera 

djupgående i delkapitel 2.6. Meske och Stieglitz (2013) däremot anser att de 

huvudsakliga hindren för implementeringen av sociala medier är kopplade till faktorer 

som företagsledningens attityd. Detta överensstämmer delvis med Wamba och Carter 

(2013) resultat var ledningens ålder visade sig vara en påverkande faktor. Som 

konstaterats har äldre generationer inte vuxit upp med dessa teknologier, vilket gör att 

de kan kännas väldigt främmande för dem. Detta kan leda till en situation var 

företagsledningen har förankrade attityder från sina personliga erfarenheter som sedan 

påverkar beslutsfattningen. 

På basis av de fragmenterade resultaten från tidigare forskning gällande 

implementeringen av sociala medier i affärsverksamheten, är det svårt att dra tydliga 

slutsatser för vilka faktorer som har en signifikant påverkan. En gemensam faktor som 

majoriteten av studierna identifierar, är svårigheten att mäta de fördelar som 

implementeringen av sociala medier verkligen medför (Fuchs-Kittowski et al. 2009; 

Ainin et al. 2015). Detta resulterar i osäkerhet kring hur sociala medier påverkar 

företagets finansiella och icke-finansiella prestation. Trots det stora behovet företagare 

har att kunna beräkna det verkliga affärsvärdet användningen av sociala medier 

resulterar i, har få studier undersökt den direkta kopplingen mellan användningen av 

sociala medier och dess påverkan på företagets prestation (Ainin et al. 2015). Detta 

skapar en situation företag som använder sociala medier för diverse funktioner inom 

verksamheten inte nödvändigtvis har ett fungerande system för att mäta det potentiella 

värde som skapas. På så vis blir det svårt att motivera ytterligare investeringar i 

aktiviteter för sociala medier vilket lämnar en stark osäkerhet över området. 

(Michaelidou, Siamagka & Christodoulides 2011) 

2.4.1 Risker associerade med användning av sociala medier 

Utöver en viss osäkerhet gällande sociala medier finns det även diverse risker företag bör 

ta i beaktande. På grund av sociala mediers mångsidighet och karaktärsdrag som 
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medium skapas det dessutom väldigt varierande typer av risker som företag måste vara 

medvetna om ifall de använder sociala medier som en integrerad del av verksamheten. 

Williams och Hausman (2017) delar in de olika riskerna associerade med användningen 

av sociala medier enligt följande kategorier: tekniska, mänskliga, innehåll, protokoll och 

rykte. De tekniska riskerna associerade med sociala medier kan anses vara relaterade till 

dataintrång, skadlig kod och beroende av externa programvaror. De mänskliga riskerna 

är däremot mera relaterade till ansvarsområden och tillit inom organisationen. Till dessa 

risker hör bland annat etiska risker som kan uppstå från brytande mot lagar eller 

sekretess. Samtidigt kan de mänskliga riskerna relateras till den effekt sociala medier 

kan ha på organisationens arbetare. Eftersom sociala medier också används av de flesta 

personer för privata syften finns det risker att de personer som har ansvaret för 

företagets sociala medier har svårigheter att identifiera tydliga gränser mellan de två 

användningssätten. Detta kan resultera i både ineffektivitet på arbetsplatsen och 

avvikelser från företagets tillvägagångssätt. (Williams & Hausman, 2017) 

Innehållsmässiga risker kan relateras till risker att information försvinner eller att 

personlig information om företagets representanter blir offentliggjord. Samtidigt kan 

överflödet av information på sociala medier skapa diverse risker för företag eftersom det 

kan vara svårt att filtrera relevant information från mängden. Detta kan också leda till 

att företaget använder information av låg kvalité som stöd för beslutsfattande processer, 

vilket kan ha katastrofala följder. Slutligen skapar sociala mediers komplexitet risker 

relaterade till rykte och identitet. Problem att verifiera upphovsrätt och undvika 

kränkning eller stöld är inte så enkelt som det låter. På grund av den stora mängd 

information som dagligen skapas med hjälp av sociala medier, kan det vara svårt att 

identifiera vilka rättigheter man måste beakta då man delar information eller data. 

(Williams & Hausman 2017) Eftersom reglering av framför allt datainsamling dessutom 

utvecklas och förändras fortsättningsvis, måste företag aktivt se till att de inte bryter mot 

lagar och uppdaterar sina processer regelbundet (Rudman 2010).  

2.5 Väsentliga komponenter av en effektiv implementering av sociala 
medier 

Sociala medier som Instagram och Facebook mm. möjliggör skapandet av virtuella 

miljöer och gemenskaper var företag kan bygga interaktiva förhållanden med sina 

kunder och till och med skapa processer som bygger gemenskaper kunder emellan. Trots 

detta är företags användning av dessa plattformar ofta begränsad till endast 

implementering som ytterligare kommunikations- eller marknadsföringskanaler (Felix, 
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Rauschnabel & Hinsch 2017). Denna typ av begränsad implementering kan delvis 

konstateras vara ett misslyckande av företag att utnyttja den fulla potentialen sociala 

medier har att erbjuda. Detta är en av de motiverande faktorerna för avhandlingens 

explorativa syfte att undersöka hur sociala medier används för värdeskapande av små 

och medelstora företag. 

För att kunna utnyttja sociala mediers fulla potential och maximera dess värdeskapande 

roll för företaget är det viktigt att det finns en heltäckande uppfattning om vilka 

komponenter av verksamheten som kan utnyttja sociala medier. Utöver kommunikation 

och marknadsföring kan företag utnyttja sociala medier för bl.a. skapande av socialt 

kapital, marknadsundersökning och öppen innovation, rekrytering, utveckling av 

varumärkeskapital och försäljning. Till följande kommer de viktigaste komponenterna 

för en effektiv implementering av sociala medier att behandlas. 

2.5.1 Marknadsföring och kommunikation 

Felix, Rauschnabel och Hinsch (2017) skapar ett väldigt utförligt ramverk för 

marknadsföring med hjälp av sociala medier. De definierar marknadsföring med hjälp 

av sociala medier som:  

“Marknadsföring med hjälp av sociala medier är ett mångdimensionellt koncept med flera 
funktioner som använder sociala medier (ofta i kombination med andra kommunikationskanaler) 
för att uppnå organisatoriska mål genom att skapa värde för intressenter.” [Egen översättning] 

Användningen av sociala medier som ett kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg kan 

påstås vara den mest utforskade användningen av sociala medier för företag (Felix, 

Rauschnabel & Hinsch 2017). Sociala medier möjliggör effektivt utövande av 

marknadsföringsstrategier som inte är möjliga genom traditionella 

kommunikationskanaler. Detta har möjligheten att fungera som en värdefull 

konkurrensfördel för företag ifall de har de rätta kompetenserna för att utnyttja 

plattformarnas potential. Detta gör att användningen av dessa plattformar får en allt mer 

strategisk roll för företag som lyckas utnyttja dem för att skapa konkurrensfördelar. 

(Miles & Darroch 2006) Speciellt för små och medelstora företag vars resurser ofta är 

något begränsade, fungerar sociala medier som ett effektivt marknadsföringsverktyg 

(Tajudeen, Jaafar & Ainin 2018; Barnes, Clear, Dyerson, Harindranath, Harris & Rae 

2012). 

De mångdimensionella karaktärsdragen av sociala medier i jämförelse med traditionella 

medier går att illustrera med hjälp av nedanstående figur: 
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Figur 2 Kommunikationsförhållande mellan företag och dess konsumenter över 
traditionella medier & sociala medier. 

Som man kan se från figuren skiljer sig kommunikationsmöjligheterna drastiskt på 

sociala medier i jämförelse med traditionella medier. Över traditionella medier som 

radio eller television är kommunikationen väldigt lineär mellan företag och 

konsumenter. Företagets budskap distribueras och tas emot av konsumenterna på 

samma sätt men de traditionella medierna möjliggör en väldigt låg grad av interaktion. 

Här har konsumenterna blivit en del av informationskapande och företag måste kunna 

anpassa sin kommunikation på rätt sätt. På grund av att sociala medier också möjliggör 

en kommunikation konsumenter emellan måste företag beakta det nya 

kommunikationsförhållandet också i sina beräkningar och prestationsmätare. 

(Michaelidou, Siamagka & Christodoulides 2011)  

2.5.2 Marknadsundersökning och öppen innovation 

Sociala medier har på ett ganska effektivt sätt demokratiserat möjligheten för också 

mindre företag att utföra omfattande marknadsundersökning. Tidigare krävdes det stora 

mängder resurser eller hela forsknings- och utvecklingsavdelningar för att kunna utföra 

effektiv marknadsundersökning. Med hjälp av sociala medier har möjligheter för öppen 

innovation och samarbete ändrat behovet av intern kunskap inom dessa områden. 

Öppen innovation kan definieras som hanteringen av kunskapsflöden och utnyttjande 

av externa resurser och kunskap för att effektivera innovationsprocesser (Huizingh 

2011). I sammanhanget för sociala medier kan externa resurser bestå av kunskap från 

kundgrupper, konkurrenter eller andra aktörer inom nätverken. Organisationens behov 

har således omstrukturerats från att endast sköta forskning och utvecklingsarbete 

internt till att på bästa sätt kunna utnyttja dessa plattformar och deras funktioner 

(Hitchen, Nylund, Ferràs, & Mussons 2017). Detta gör det också möjligt för små och 

medelstora företag att på ett mera konkurrenskraftigt sätt utveckla sina tjänster eftersom 



19 

  

de på ett noggrannare sätt kan utforska marknaden och kundbehoven. Fortsättningsvis 

har de större företagen övertaget i och med att de har mera resurser, men små och 

medelstora företag är flexiblare och har därför möjligheten att testa sig fram med mera 

riskfyllda metoder och högre frekvenser. 

Cachia, Compañó och Da Costa (2007) identifierar kreativitet, expertis och kollektiv 

intelligens som tre delområden av öppen innovation med hjälp av sociala medier. 

Kreativitet i den bemärkelsen att sociala medier möjliggör tillgång till ett nätverk av 

aktörer med varierande kunskap inom diverse domäner. Genom att utnyttja dessa 

nätverk kan företag utveckla sin egen kreativitet och sina interna innovationsprocesser 

på ett sätt som inte varit möjligt endast med företagets interna kunskap. Expertis 

hänvisar till mängden användargenererat innehåll och data som sociala medier omfattar, 

vilket gör det möjligt för företag att utföra innehållsrika analyser av marknader med 

hjälp av omfattande datainsamling. Data kan sedan användas som stöd för interna 

beslutsprocesser med syfte att göra slutsatser snabbare och av bättre kvalité.  Kollektiv 

intelligens syftar till hur den sammanlagda kunskapen av aktörer inom nätverken 

överträffar den enskilda aktörens kunskap.  

2.5.3 Rekrytering och profilering som arbetsgivare 

Sociala medier kan anses vara ett effektivt verktyg för rekrytering och profilering som 

arbetsgivare. Roper, de Carvalho, Guzman, Sivertzen, Nilsen, & Olafsen (2013) 

identifierar sociala medier som ett effektivt verktyg för att skapa ett starkt rykte som 

arbetsgivare. Eftersom arbetsgivarens rykte är starkt kopplat till de motiverande 

faktorerna för att söka jobb kan sociala mediers interaktiva karaktär anses tjäna ett 

värdefullt syfte för företagets rekryteringsprocesser. Utöver detta kan sociala mediers 

nätverkseffekter anses lämpa sig väldigt väl som verktyg under rekryteringsprocessen. 

Ifall företag har ett nätverk av lojala kunder på sociala medier kan detta nätverk fungera 

som en resurs som har potential att öka antalet ansökningar företaget kan få. På så sätt 

kan företagets öka sin sannolikhet att identifiera och anställa personer med rätt typ av 

förmågor och kunskap. Ifall företaget lyckas med detta kan slutresultatet av 

rekryteringsprocessen leda till en situation var företaget kan skapa kompetenskraftigt 

humankapital som i sin tur kan leda till konkurrensfördelar (Roper et al. 2013). 

2.5.4 Socialt kapital 

Som Zhang, Gupta, Sun och Zou (2020) lyfter fram med hjälp av deras studie, möjliggör 

sociala medier skapandet av socialt kapital och kunskapsöverföring som har möjlighet 
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att resultera i affärsvärde. Zhang et al. (2020) lyfter framför allt fram hur strukturella, 

kognitiva och sociala kopplingar mellan företag och konsumenter måste implementeras 

på ett sätt som främjar relationen mellan företaget och dess konsumenter. Genom att 

bygga dessa kopplingar kan företag skapa affärsvärde genom ett starkare socialt kapital. 

(Zhang et al. 2020) Det sociala kapitalet som företag kan skapa med hjälp av sociala 

medier kan bli en väldigt värdefull och mångsidig resurs och i bästa fall en 

konkurrensfördel. Enligt Zhang et al. (2020) möjliggör ett starkt socialt kapital skapande 

av en infrastruktur var företaget kan använda sin relation med sina konsumenter för 

samskapande av värde. Eftersom denna relation möjliggör delande av kunskap mellan 

företaget och dess konsumenter kan det skapa en konkurrensfördel i form av företagets 

förmåga att adaptera och reagera på förändringar. 

Företag kan exempelvis utnyttja den interaktivitet som sociala medier innefattar, genom 

att låta sina konsumenter ta del av utvecklingen av nya produkter eller tjänster redan 

före de lanseras. Detta möjliggör ett samarbete med konsumenterna för att finjustera de 

nya produkterna och tjänsterna så att de på bästa sätt uppfyller konsumenternas behov. 

Digitala miljöer med interaktiva funktioner för delande och skapande av kunskap, som 

till exempel sociala nätverk över sociala medier, kan i denna bemärkelse anses ha en 

positiv inverkan på innovation och produktutveckling. Eftersom digitala miljöer inte är 

bundna till geografiska områden och karaktäriseras av interaktivitet och 

kunskapsdelning, kan de anses ha positiva effekter på företags innovationsprocesser, 

ifall de används på rätt sätt. Dessutom kan företag använda dessa plattformar för att 

konstant samla nya idéer från sina konsumenter för framtida utveckling, vilket fungerar 

som en värdefull tillgång i fortsatt produktutveckling. (Soto-Acosta, Popa & Palacios-

Marqués 2017) 

2.5.5 Varumärkeskapital och försäljning 

Sociala medier kan fungera som viktiga kanaler för företag att kontrollera och förstärka 

sitt varumärkeskapital. Eftersom varumärkeskapital kan ha tydliga implikationer på hur 

framgångsrikt ett företag blir, kan investeringar som leder till ett starkare varumärke 

direkt leda till positiva ekonomiska resultat (Lim, Pham & Heinrichs 2020). På sociala 

medier har företaget möjligheten att styra sin egen kommunikation och budskap. Utöver 

detta, måste företaget också ta i beaktande användargenererat innehåll och 

kommunikation de inte direkt har kontrollen över. Eftersom sociala medier tillåter 

interaktiva förhållanden mellan kunder och företag, kan detta utnyttjas för att skapa ett 

starkare varumärke. Kundengagemang kan anses ha en betydlig roll för utvecklingen av 



21 

  

varumärkeskapital. Kunder som är mera involverade och engagerade med företaget och 

dess aktiviteter är samtidigt mera villiga att dela positiva upplevelser med sina nätverk 

(Bruhn, Schoenmueller, & Schäfer 2012). Således blir skapandet av processer för att 

engagera kunder en viktig förmåga för utvecklande av varumärkeskapital. Eftersom 

företaget inte har möjligheten att direkt påverka vad kunderna delar med sig eller hur de 

kommunicerar, är det viktigt att interaktionerna med kunderna är genomtänkta och 

styrda på rätt sätt. Ifall företaget misslyckas med detta finns det däremot en risk att de 

skadar varumärkeskapitalet och kunderna börjar sprida negativa upplevelser med sina 

nätverk.  

Utöver det värde som varumärkeskapital i sig innehar, kan utvecklingen av 

varumärkeskapital med hjälp av sociala medier leda till en ökad försäljning. Eftersom 

sociala medier är väldigt starkt centrerade runt kundkontakt och interaktioner mellan 

företaget och dess konsumenter, fungerar sociala medier samtidigt som en plattform för 

försäljningsförhållanden (Guesalaga 2016). På så sätt kan företag välja att bygga 

strukturer på sina sociala medier som direkt stöder försäljning och som ett resultat av 

detta kan leda till direkta ekonomiska fördelar för företaget. Ifall man analyserar 

försäljningsprocessens olika skeden, blir det snabbt uppenbart hur sociala medier kan 

fungera som ett effektivt försäljningsverktyg. Allt från att fånga kundens intresse till att 

presentera produkten eller erbjudandet och sedan möjliggöra köpet, går att utföra med 

hjälp av dessa plattformar (Andzulis, Panagopoulos, & Rapp 2012). Således skapas en 

försäljningsprocess med väldigt liten friktion för kunden vilket minimerar risken för 

misslyckanden. 

2.6 Väsentliga kompetenser för effektiv implementering av sociala 
medier 

Sociala medier skapar inte nödvändigtvis något mervärde för företag ifall företaget 

saknar interna kompetenser för att använda plattformarna. Dessa teknologier kan anses 

vara effektivast för värdeskapande då de kombineras med de rätta kompetenserna för att 

utnyttja teknologiernas fulla potential. Detta betyder att en del olika kompetenser blir 

speciellt viktiga för företag ifall de vill maximera nyttan från användningen av 

teknologier som sociala medier. Framför allt sådana kompetenser som har att göra med 

kundhantering och analysering av data, blir allt mer centrala för värdeskapande med 

hjälp av sociala medier (Trainor, Andzulis, Rapp & Agnihotri 2014). 

Till följande diskuteras de mest väsentliga kompetenserna för en effektiv 

implementering av sociala medier. 
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2.6.1 Omfattande planering och långvarig strategi 

En av de viktigaste kompetenserna då det kommer till effektiv implementering av sociala 

medier för skapande av affärsvärde är planering och långvarig strategi (McCann & 

Barlow 2015). Noggrann planering gör det möjligt för företag att uppehålla en 

fungerande strategi som tar i beaktande inte bara företagets olika aktiviteter på sociala 

medier, men också någon slags prestationsmätning för dessa aktiviteter. Ifall företag 

klargör vilka dessa nyckelaktiviteter och mätvärden är på förhand, är sannolikheten för 

felsteg och misslyckande mindre redan från början. Företag måste samtidigt i sin strategi 

ta i beaktande att till skillnad från traditionella medier är sociala medier allmänt 

tillgängliga och konsumenterna kan vara aktiva 24 timmar om dygnet. Detta resulterar i 

behovet att ha personal som har kunskapen att strategiskt använda plattformarna på rätt 

sätt under en längre tidsperiod för att skapa långvarigt affärsvärde för företaget (Kaplan 

& Haenlein 2010). 

Wall Street Journal publicerade en enkätstudie 2013 som undersökte användningen av 

sociala medier. I studien deltog 800 små företag och majoriteten visade sig vara osäkra 

på den konkreta nyttan användningen av sociala medier skapar. Svårigheten att mäta 

affärsvärde var en faktor som påverkade hur företagen upplevde användningen av 

sociala medier (Maltby & Ovide 2013). Detta leder till en situation var implementeringen 

av de olika sociala media plattformarna måste ske på basis av utsatta mätvärden och 

nyckelaktiviteter. På grund av sociala mediers interaktiva natur bör den långvariga 

strategin också ta i beaktande företagets kunder som en av de centrala faktorerna i 

ramverket för sociala medier. En strategi som lägger företagets kunder i fokus, möjliggör 

skapandet av digitala miljöer och gemenskaper som utnyttjar interaktioner med kunder 

för värdeskapande inom flera olika områden (McCann & Barlow 2015).  

Weinberg och Pehlivan (2011) identifierar tre huvudsakliga typer av strategier som 

företag använder sig av då de implementerar sociala medier i verksamheten. Den första 

typen av strategi är att behandla sociala medier som en ytterligare kommunikationskanal 

och använda sig av ”traditionella” mätvärden som medvetenhet, återkallelse och 

försäljning för att räkna ut kapitalavkastningen av de investeringar som görs. Den andra 

typen av strategi involverar mera experimentella metoder baserade på analys och 

empirisk datainsamling av mera kundcentrerade aktiviteter. Denna strategi lägger större 

fokus kring aktiviteter och interaktioner som är svårare att kvantifiera som till exempel 

konversationer. Detta leder till en svagare förmåga att definiera den finansiella 

kapitalavkastningen men däremot kan tillsatt värde för företagets sociala kapital och 
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kompetenser motväga detta. Den tredje typen av strategi som Weinberg och Pehlivan 

(2011) identifierar tar ytterligare ett steg bort från konkreta finansiella mått av aktiviteter 

på sociala medier. Denna strategi utgår ifrån att företag försöker utnyttja sociala mediers 

fundamentala strukturer för att förstärka företagets personlighet. Sociala medier ger 

företag chansen att på ett interaktivt sätt visa sina kunder vilka värderingar och sociala 

frågor som de anser vara viktiga. Detta möjliggör skapandet och förstärkande av bland 

annat företagets varumärkeskapital och kultur, vilket kan anses skapa mervärde som är 

svårt att mäta och kvantifiera. (Weinberg & Pehlivan 2011) 

2.6.2 Medveten implementering, kundgemenskaper och 
absorptionsförmåga 

Culnan, McHugh, och Zubillaga (2010) identifierar tre huvudsakliga kompetenser för en 

effektiv implementering av sociala medier: medveten implementering, skapande av 

kundgemenskaper och absorptionsförmåga. Med medveten implementering syftar 

Culnan, McHugh, och Zubillaga (2010) till att det är viktigt att företaget implementerar 

sociala medier på ett sätt som tar i beaktande företagets kultur, kunder och centrala 

målsättningar. Eftersom företagets aktiviteter på sociala medier långt representerar 

företagets värdesättningar och skapar direkta kontakter med deras kundsegment, är det 

viktigt att det finns genomtänkta målsättningar och tillvägagångssätt för hur företaget 

använder sociala medier. Skapandet av en hållbar struktur för hantering och mätning av 

aktiviteter samt bedömning av risker blir enligt Culnan, McHugh, och Zubillaga (2010) 

centrala kompetenser för alla företag som överväger att integrera sociala medier som en 

del av affärsverksamheten. Till detta hör skapandet av en digital infrastruktur som 

sammanknyter de olika plattformarna med hjälp av länkar och motiverande faktorer 

relevanta för respektive plattform. Därtill behöver företag identifiera prestationsmätare 

för diverse aktiviteter och skapa processer för att systematiskt följa med dessa mätares 

utveckling. 

Utöver det ovannämnda måste företaget samtidigt utbilda sina anställda för att använda 

sociala medier på ett sätt som stöder de utsatta målsättningarna. Culnan, McHugh, och 

Zubillaga (2010) identifierar skapandet av gemenskaper med hjälp av sociala medier 

som en kontinuerlig process, vars syfte är att skapa innehållsrika interaktioner och 

incitamentsstrukturer för företagets konsumenter. Med hjälp av detta kan företaget 

positionera sig på ett för kunden attraktivt sätt genom att bli en del av den allmänna 

informationsdelningen på dessa plattformar. Culnan, McHugh, och Zubillaga (2010) 

definierar företagets absorptionsförmåga som de egenskaper som möjliggör detta. Detta 
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omfattar bland annat företagets förmåga att på ett effektivt sätt reagera och adaptera till 

nya tillvägagångssätt genom att fastställa tydliga ansvarsområden och roller inom 

företaget. Med hjälp av detta kan företaget på ett bättre sätt följa med och kontrollera i 

vilken riktning deras aktiviteter utvecklas. 

2.6.3 Styrning och kundvärdesättning 

Oavsett vilken strategi som företag väljer då de implementerar sociala medier som del av 

verksamheten, krävs det resurser och personal för att uppehålla företagets aktiviteter. 

Strukturering av ansvarsområden och styrningen av verksamheten på sociala medier blir 

ytterst viktig för att uppehålla den långvariga strategin och uppnå de utsatta 

organisationsmålen. Detta betyder att det blir en kompetensfråga inom företaget att för 

det första hitta personer för dessa roller och för det andra se till att de har de rätta 

kunskaperna för rollen. Detta betyder också att ledningsgruppen för företaget, framför 

allt i små och medelstora företag, bör ha en tillräcklig kunskap angående sociala medier 

och dess funktioner för att kunna identifiera rekryteringsbehoven. (Culnan, McHugh & 

Zubillaga 2010) 

En central del för styrningen av aktiviteter på sociala medier är 

kundhanteringsprocesserna. Eftersom sociala medier karaktäriseras av interaktivitet 

och kunder kan generera så kallat användargenererat innehåll, blir det en viktig 

kompetens för företag att kunna identifiera nyckelpersoner eller organisationer som har 

den största potentialen att påverka andra inom de sociala nätverken. Verhoef och Lemon 

(2013) definierar detta som kundvärdesättning (Eng. customer value management). 

Verhoef och Lemon (2013) lyfter fram planerad styrning av kanaler för skapande av 

kundvärde och kunders livstidsvärde som centrala aspekter av effektiv 

kundvärdesättning. Utöver detta identifierar Verhoef och Lemon (2013) företagets 

analytiska förmågor och förståelsen för drivkrafterna bakom kundförvärv som ytterst 

viktiga kompetenser. Genom att analysera data samlade från interaktioner på sociala 

medier kan företag identifiera de mest värdefulla noderna i deras sociala nätverk och 

skapa strukturer för att utnyttja dessa för värdeskapande. Om företag framgångsrikt 

lyckas identifiera och utnyttja dessa så kallade påverkare (Eng. influencers), kan man 

anta att det kommer att leda till positiva effekter inom nätverket som en helhet. Det mest 

tydliga resultatet av detta blir ett stort antal kunder som förvärvats av andra kunder inom 

nätverket, vilket i sig självt redan leder till nytt affärsvärde. Dessutom anses denna typ 

av kunder vara värdefullare än de förvärvade som resultat av direkta interaktioner med 

företaget. (Verhoef & Lemon 2013) Linkedins grundare Reid Hoffman anser att denna 
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förmåga att utnyttja relationer över sociala nätverk kommer att vara en av de mest 

transformerande kompetenserna för användningen av internetteknologier (Hanna, 

Rohm & Crittenden 2011). 

Samtidigt som företag kan utnyttja funktionerna av sociala nätverks struktur till sin 

fördel, kan kunder med hjälp av sociala medier också terrorisera företags närvaro och 

rykte på dessa plattformar. Ifall företaget saknar en väl fungerande strategi för 

kundvärdering kan det resultera i mycket negativa nätverkseffekter. På grund av att 

sociala medier gör det möjligt för kunder att uttrycka både positiva och negativa åsikter 

har det ändrat dynamiken mellan företaget och dess kunder. Möjligheten att enklare 

uttrycka sina åsikter kombinerat med en högre grad av interaktioner kunder emellan 

leder till att kundens makt i förhållandet med företaget har ökat. (Fournier & Avery 2011) 

2.6.4 Analytisk förmåga och prestationsmätning 

Som resultat av den stora mängden människor som använder sociala medier skapas en 

situation var plattformarna har möjligheten att fungera som värdefulla 

datainsamlingskanaler för företag. Samtidigt som det blir värdefullt för företaget att 

förstå och analysera den stora mängden innehåll som dagligen skapas på de digitala 

plattformarna, blir också den stora mängden användare ett väldigt värdefullt data 

sampel (Stieglitz, Mirbabaie, Ross, & Neuberger 2018). Analys av sociala medier (Eng. 

Social media analytics) är ett begrepp som har blivit väldigt relevant för alla företag som 

ett resultat av detta.  nalys av sociala medier kan definieras som ”ett växande 

tvärvetenskapligt forskningsområde vars syfte är att kombinera, utvidga och anpassa 

analytiska metoder för sociala medier” (Zeng, Chen, Lusch & Li     ) [Egen 

översättning]. Data insamlat från sociala medier kan hjälpa företag att noggrannare följa 

med trender och fungera som stöd för beslutsprocesser. 

Som Zhang et al. (2020) konstaterar möjliggör sociala mediers karaktärsdrag, som en 

mångsidig plattform, distributionen av data aktörer emellan. Företagen som ansvarar 

för plattformarna är de enskilda aktörerna som kontrollerar distributionen av data, vilket 

har lett till utvecklingen av avancerade analysverktyg som plattformarna sedan kan 

erbjuda till sina företagskunder. På så vis skapar plattformarna en dynamik, var de 

utnyttjar den stora mängden användare som en resurs, för att skapa nya produkter och 

tjänster de kan erbjuda till företag. Som konstaterats decentraliserar detta delvis 

åtkomsten till avancerade analytiska verktyg och skapar helt nya möjligheter för 
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datainsamling och analys även för mindre företag med begränsade resurser (Stieglitz et 

al. 2018). 

På grund av svårigheter att kvantifiera resultaten från investeringar gjorda i sociala 

medier, blir de analytiska kompetenserna inom företag allt viktigare. Med hjälp av att 

analysera företagets aktiviteter och data insamlad från dessa aktiviteter på sociala 

medier, kan företag snabbare göra bättre kvalitets beslut. Detta är av speciellt värde 

under innovations- och produktutvecklingsprocessen, eftersom företag kan följa med 

marknadens respons i realtid. (Verhoef & Lemon 2013) 

Som konstaterats, genererar sociala medier otroliga mängder kvalitativa data, som är 

svårt eller så gott som omöjligt att kvantifiera. Detta är den huvudsakliga orsaken varför 

kapitalavkastning från aktiviteter på sociala medier är ett komplicerat mätvärde 

(McCann & Barlow 2015). Vissa forskare förespråkar att hela diskussionen kring att mäta 

kapitalavkastning från aktiviteter på sociala medier är irrelevant, eftersom 

plattformarna i första hand är centrerade kring sociala interaktioner, inte monetära 

transaktioner. Den matematiska formeln för kapitalavkastning är (investeringsvinster - 

investeringskostnader) / investeringskostnader. För att kunna räkna 

kapitalavkastningen borde man veta det monetära värdet av både investeringsvinster 

och investeringskostnader för användningen av sociala medier. Därför blir det svårt att 

beakta det egentliga värdet av icke finansiella faktorer som antal nya följare eller ökad 

varumärkeskännedom. Självklart kan dessa faktorer anses ha ett monetärt värde för 

företaget, men det är ytterst svårt att dra direkta slutsatser eller kopplingar mellan vilken 

relation nya följare på sociala medier har med till exempel försäljningen. (McCann & 

Barlow 2015) 

Prestationsmätning baserar sig traditionellt på att identifiera nyckelindikatorer (Eng. 

key performance indicators) med hjälp av vilka företaget kan följa med resultat i 

förhållande till utsatta målsättningar (Smits, Mogos, van Hillegersberg, van Heck & 

Connolly 2013). För sociala medier är det relativt enkelt att identifiera kostnaderna som 

uppstår medan prestationsmätare ofta är svårare att identifiera. Detta leder till att icke-

finansiella mått som exempelvis räckvidd (Eng. reach) inkluderas för att representera 

resultat från aktiviteter på sociala medier (Romero 2011). Självklart finns det också 

fungerande prestationsmått för sociala medier som kostnad per klick (Eng. cost per 

click) var en direkt koppling kan göras med investeringar och resultat. Däremot är det 

viktigt att komma ihåg att en alltför bred kategorisering av prestationsmått kan också 

leda till missvisande resultat. Exempelvis går det inte att konstatera att alla interaktioner 
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eller kommentarer på sociala medier vare sig de är negativa eller positiva har samma 

värde för företaget. Därför blir företagets analytiska förmåga en av de viktigaste 

kompetenserna för att kunna utnyttja sociala medier för värdeskapande. Företaget måste 

kunna identifiera de faktorer som de önskar mäta och bestämma de viktigaste 

mätvärdena för dessa faktorer. 

2.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att användningen av sociala medier som del 

av affärsverksamheten är en rätt komplex frågeställning för företag. Till en början måste 

diverse faktorer tas i beaktande för beslutet att implementera sociala medier som en del 

av verksamheten. Det är inte en självklarhet att alla företag anser att sociala medier 

innehar värde för deras verksamhet och olika faktorer påverkar denna beslutsfattning. 

Dessutom måste företag bedöma de risker som användningen av sociala medier för med 

sig. Ifall företag bestämmer sig för att implementera sociala medier som en del av 

verksamheten blir det relevant för företaget att identifiera de komponenter inom 

verksamheten som de kan förstärka. För att företaget ska kunna skapa hållbart 

långsiktigt värde för verksamheten krävs det interna kompetenser viktiga för en effektiv 

användning av sociala medier som del av affärsverksamheten. Figuren nedan 

sammanfattar kapitel 2: 

 

Figur 3 Sammanfattande figur av effektiv användning av sociala medier 
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3 FORSKNINGSMETOD 

Detta kapitel motiverar forskningsmetoderna och angreppsättet som valts för att på 

bästa sätt uppfylla avhandlingens syfte. Kapitlet börjar med en illustration av 

forskningsprocessen och dess delmoment i delkapitel 3.1. Delkapitel 3.2 behandlar 

forskningsfilosofin, medan delkapitel 3.3 behandlar forskningsmetoden och 

angreppssättet för avhandlingen. Därefter motiveras och förklaras 

datainsamlingsmetoderna. Avslutningsvis beskrivs samplet, transkribering och kodning 

av data samt studiens trovärdighet. 

3.1 Forskningsprocessen 

Forskningsprocessen består av diverse olika delar. Inom ekonomisk forskning kan 

forskningsprocessen sammanfattas med hjälp av följande ramverk. I rangordningen har 

varje nivå relaterats till denna avhandling. 

1. Ontologi: Subjektiv 

2. Epistemologi: Interpretivism 

3. Angreppssätt: Induktiv 

4. Forskningsdesign: Multipla fallstudier 

5. Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer och kvantitativa 

observationer. 

6. Analys: Tematisk analys 

Det är viktigt att identifiera och bestämma sig för vilka av de olika delarna av 

forskningsprocessen som är relevanta för ens egen forskning, ifall man vill utföra ett 

sammanhängande och välstrukturerat forskningsprojekt. Börjandes från ontologi som 

inom företagsekonomisk forskning definierar vilka antaganden du gör om exempelvis 

organisationer eller företag som del av verkligheten. (Saunders, Lewis & Thornhill 2016) 

3.2 Forskningsfilosofi 

Med forskningsfilosofi hänvisar man till de antaganden som forskaren gör angående 

verkligheten och dess natur. Forskningsprojektets metod och forskningsstrategi 

förankras i de antaganden som forskaren gör om verkligheten, vilka påverkar hur 

forskningsobjekten analyseras. (Saunders, Lewis & Thornhill 2016) Därmed blir det 
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relevant att identifiera och beskriva vilken forskningsfilosofi skribenten grundar sina 

antaganden i. Ontologi och epistemologi beskriver två nivåer av antaganden som 

forskaren gör om verkligheten och kunskap. Denna avhandling antar en subjektivistisk 

ontologi och en interpretivistisk epistemologi.  

Subjektivismen hävdar att den sociala verkligheten utgörs av människors medvetande 

och känslomässiga reaktioner. För en forskare vars undersökning grundar sig på en 

subjektivistisk ontologi, blir tolkningen av forskningsobjektens verkligheter en central 

del för att förstå deras motiv, handlingar och avsikter. (Saunders, Lewis & Thornhill 

2016) 

Epistemologi handlar om antaganden om kunskap och hur vi kan kommunicera kunskap 

till andra. Positivism och interpretivism är den mest allmänt använda uppdelningen av 

epistemologi inom samhällskunskaperna. Största skillnaderna mellan positivism och 

interpretivism är de frågor som ställs och typen av slutsatser som görs på basen av analys 

av data. Positivism till skillnad från interpretivism söker att analysera faktorer genom 

frågeställningar som går att generalisera oberoende av sammanhanget. (Saunders, Lewis 

& Thornhill 2016; Lin 1998) 

Interpretivism däremot kombinerar de unika detaljerna av de data som samlas för att 

analysera fenomen i specifika sammanhang och på så sätt skapa en djupare förståelse för 

dem. Detta leder till en annan typ av resultat, som ger mer specifika implikationer för 

hur fenomen fungerar i specifika sammanhang, som i sin tur kan vara värdefullt eftersom 

det utvecklar kunskap på en mera detaljerad nivå. (Lin 1998) Då detta används i ett 

företagsekonomiskt sammanhang, betyder det att analysera hur olika grupper av 

organisationer eller individer inom organisationer upplever fenomen. Interpretivism 

kan anses vara framför allt värdefull uttryckligen för företagsekonomisk forskning, 

eftersom företag och organisationer är väldigt komplexa till sin natur och involverar 

mycket interaktioner både mellan människor men också hela organisationer i väldigt 

varierande sammanhang. (Saunders, Lewis & Thornhill 2016 s. 141) 

Som resultat av detta har en interpretivistisk epistemologi valts som kunskapsteori för 

denna avhandling. Som definierat av Saunders, Lewis och Thornhill (2016, s. 140) är 

meningen med interpretivistisk forskning att skapa ny och grundligare förståelse och nya 

tolkningar av sammanhang och koncept. Det kan anses vara beskrivande för denna 

avhandlings explorativa syfte att undersöka hur små och medelstora företag kan använda 

sociala medier för skapande av affärsvärde. Eftersom detta i sig är ett väldigt komplext 
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fenomen att analysera kan en interpretivistisk epistemologi i kombination med en 

subjektivistisk ontologi anses vara passande. 

3.3 Forskningsmetod och Angreppssätt 

Man brukar definiera forskningsmetoden för studier som antingen kvantitativ, kvalitativ 

eller en blandning av både kvantitativ och kvalitativ (Eng. Mixed methods). För denna 

avhandling har det valts att inkluderas både kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket 

resulterar i en studie med blandade metoder. Den kvalitativa forskningsmetoden har 

valts som huvudsaklig metod för avhandlingen med kvantitativa observationer som 

stödande funktion. Eftersom företags användning av sociala medier för skapande av 

affärsvärde är ett omfattande och subjektivt fenomen att undersöka, skulle inte endast 

en kvantitativ forskningsmetod lämpa sig lika bra för att uppfylla avhandlingens syfte. 

Däremot kan en kvantitativ del med observationer fungera väl som en stödfunktion 

under datainsamlingsprocessen och därför valdes det att inkluderas som ett delmoment. 

Huvudsakligen är avhandlingens forskningsmetod ändå kvalitativ för att möjliggöra en 

grundlig och detaljerad undersökning som inte kvantitativa metoder tillåter (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2016). 

De tre huvudsakliga angreppsätten inom forskning är induktion, deduktion och 

abduktion. Induktion och deduktion är i princip motsatserna till varandra medan 

abduktion är ett angreppssätt som ligger någonstans mellan dessa två. För ett induktivt 

tillvägagångssätt är de teman som identifieras starkt kopplade till data. Detta innebär att 

kodningsprocessen sker utan att försöka anpassa data till teori. Deduktion däremot 

baserar sig på teori som sedan testas för att bevisa ifall teorin stämmer eller inte. 

Abduktion ger möjligheten för forskaren att under själva forskningsprocessen inte direkt 

förankra sig i ett angreppssätt som går från teori till empiri eller tvärtom. Däremot har 

forskaren friheten att reflektera de empiriska iakttagelserna till teorin och på så sätt ha 

mera frihet under forskningsprocessen. (Saunders, Lewis & Thornhill 2016, s. 145) 

Eftersom syftet med avhandlingen är att undersöka hur små och medelstora företag 

använder sociala medier för skapandet av affärsvärde, är det relevant för skribenten att 

iakttagelserna och slutsatserna har en stark koppling till de insamlade data. Således kan 

ett induktivt angreppssätt kan anses vara fördelaktigt. 

Kvalitativa forskningsmetoder lämpar sig för både den primära och sekundära 

forskningsfrågan eftersom de är utforskande till sin natur och kräver detaljerad analys. 

Hur företagen använder sociala medier för värdeskapande är svårt att kvantifiera med 



31 

  

hjälp av ett frågeformulär, eftersom uppfattningen av värde och värdeskapande 

funktioner kan variera deltagare emellan. Detta resulterar också i att de inte 

nödvändigtvis använder samma prestationsmätare för att kvantifiera värde. På grund av 

detta kan kvalitativa forskningsmetoder anses lämpa sig också för att besvara den 

sekundära forskningsfrågan, eftersom de möjliggör en mera detaljerad datainsamling 

var forskaren har möjligheten att styra diskussionen med hjälp av följdfrågor (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2016). 

3.4 Forskningsstrategi och datainsamling 

En blandning av både kvantitativa observationer och kvalitativa fallstudier används som 

datainsamlingsmetoder för denna avhandling. Datainsamlingsmetoderna och 

forskningsdesignen för avhandlingen hämtar inspiration från Culnan, McHugh, och 

Zubillaga (2010). Culnan, McHugh, och Zubillaga (2010) undersökte hur Fortune 500 

företag kan använda sociala medier för att skapa affärsvärde. Deras studie kan 

konstateras vara delad i två huvudsakliga delar, med en starkare förankring i kvantitativa 

datainsamlingsmetoder. Den första delen av studien gick ut på en kartläggning baserad 

på kvantitativa observationer av Fortune 500 företagens användning av de utvalda 

sociala media plattformarna. Den andra delen av Culnan, McHugh, och Zubillaga (2010) 

studie gick ut på mera detaljerade fallstudier, med utvalda företag från samplet. I deras 

fall bestod fallstudierna av en mera djupgående analys av de kvantitativa data insamlat 

från allmänt tillgängliga informationskällor, som sampelföretagens nätsidor och sociala 

medier. 

Denna avhandlings datainsamling inleds också med en liknande kartläggning av 

sampelgruppens användning av sociala medier. Till skillnad från Culnan, McHugh, och 

Zubillaga (2010), består den andra delen av datainsamlingen för denna avhandling av 

ett antal kvalitativa fallstudier med utvalda medlemmar från samplet. För fallstudierna 

användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Eftersom 

forskningsmetoderna som används består av både kvantitativa observationer och 

kvalitativa fallstudier resulterar detta i en forskningsdesign av blandade metoder. Som 

Kirby et al. (1997) påpekar kan en kombination av forskningstekniker vara ett effektivt 

sätt att uppnå ett mera övergripande och pålitligt tillvägagångsätt: ”användningen av 

mer än en metod för att försöka motverka svagheterna i en viss metod genom att 

kombinera den med en annan som är stark inom det området” (s.  ) [Egen 

översättning]. 
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I denna avhandling innefattar den kvantitativa datainsamlingen observationer gjorda på 

allmänt tillgänglig information, det vill säga sampelföretagens digitala infrastruktur och 

användning av de utvalda sociala media plattformarna. Dessa observationers syfte är att 

fungera som en kartläggning av hur, och till vilken grad sampelgruppens företag 

använder sociala medier. Trots att denna kartläggning ger en helhetsbild och profilering 

av hur aktivt sampelgruppen använder sociala medier, bör den kompletteras med en 

mera kvalitativ djupgående analys för att på bästa möjliga sätt uppfylla avhandlingens 

syfte. Därmed genomfördes ett antal fallstudier med utvalda företag från sampelgruppen 

för att komplettera och fördjupa analysen. Resultatet från de kvantitativa 

observationerna användes för att identifiera de företag som ansågs lämpliga för 

fallstudierna. 

Detta tillvägagångssätt användes, eftersom det kan anses nödvändigt att inkludera de 

företag som utifrån sett använder sig av sociala medier mest aktivt för att maximera 

insikterna i vilken värdeskapande roll sociala medier kan ha för verksamheten. Ifall 

företag som inte använder sociala medier överhuvudtaget skulle inkluderas för 

fallstudierna, skulle det inte nödvändigtvis resultera i värdefulla insikter för 

avhandlingens syfte. Därmed klassificerades samplet utifrån de kvantitativa 

observationerna för att identifiera de mest lämpliga deltagarna för fallstudierna. Som 

resultat av den kvantitativa kartläggningen identifierades de sampelföretag som 

presterade bäst på sociala medier. Dessa företag inkluderades sedan som potentiella 

deltagare för fallstudierna. Semistrukturerade intervjuer utfördes med nyckelpersoner 

från de fem företag som deltog i fallstudierna. 

3.4.1 Forskningsetik 

All insamling och lagring av data har gjorts i enlighet med Hanken Svenska 

handelshögskolans riktlinjerna. Riktlinjerna följer den allmänna 

dataskyddsförordningen (DSF) (Eng. General Data Protection Regulation, GDPR). DSF 

är en förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av 

sådana uppgifter inom EU. (EUR-Lex 2021) 

3.4.2 Sampel 

Samplet består av medlemsföretag från två företagsinkubatorer, Maria 01 och Hanken 

Business Lab, båda belägna i Finlands huvudstad Helsingfors. Företagsinkubatorerna 

omfattar sammanlagt 183 företagsmedlemmar (Maria 01 148, Hanken Business Lab 35). 

Eftersom syftet med avhandlingen är att undersöka finska små och medelstora företag, 
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gjordes en manuell avgränsning av inkubatormedlemmarna, för att exkludera ideella 

organisationer och endast inkludera företagsmedlemmar. En ytterligare manuell 

avgränsning gjordes av företag vars verksamhet avbrutits eller digitala infrastruktur inte 

gick att identifiera på någon av de utvalda plattformarna. Det slutliga samplet bestod av 

174 företag (Maria 01 141, Hanken Business Lab 33). 

Samplet kan anses vara utforskande till sin natur. Detta innebär ett icke 

sannolikhetsbaserat sampel var forskningsobjekten har valts ut antingen på basis av 

deras expertis eller erfarenheter, vilket i detta fall kan identifieras som företagens storlek 

och geografiska läge. Ytterligare kan resultaten från de kvantitativa observationerna 

anses som en påverkande faktor för valet av deltagare för fallstudierna. Detta leder till 

ett sampel som är mycket starkt påverkat av forskarens val. Dessa val gjorda av forskaren 

förankras i avhandlingens syfte och samtidigt kan de delvis anses vara bekvämlighetsval 

av forskaren för att möjliggöra en effektiv datainsamlingsprocess. Detta kan anses vara 

väsentligt eftersom forskningsprojektets tidsram är väldigt begränsad. (Denscombe 

2014) 

3.4.3 Urval av plattformar 

Efter en grundlig screeningprocess identifierades fem plattformar som relevanta för 

avhandlingens syfte. De fem plattformarna som har valts att inkluderas är: Instagram, 

Facebook, Linkedin, Twitter och företagsägda bloggar. 

Plattformar som Youtube och Whatsapp valdes att exkluderas eftersom deras 

huvudsakliga funktioner skiljer sig från de fem utvalda plattformarna. Youtube är 

huvudsakligen en plattform skapad för delning av videomaterial vilket samtidigt minskar 

plattformens betoning av sociala nätverkseffekter. Detta resulterar i större 

inträdesbarriärer och högre styrningskostnader. Whatsapp däremot fungerar endast 

som ett kommunikationsverktyg med väldigt begränsade nätverkseffekter eftersom man 

endast kan kommunicera med personer vars telefonnummer man har. På grund av 

denna orsak exkluderades också Snapchat från plattformarna. Plattformar som Tiktok 

och Clubhouse valdes att exkluderas eftersom de är relativt nya plattformar i förhållande 

till de andra. Ifall dessa skulle inkluderas kunde det finnas en risk för snedvridna resultat 

eftersom alla sampelföretag inte nödvändigtvis tagit i bruk dessa plattformar.  

Instagram och Facebook valdes att inkluderas eftersom de är de två största sociala 

medierna på basen av aktiva användare (Statista 2020). Detta betyder att de flesta 

företag från diverse industrier med väldigt stor sannolikhet åtminstone kan identifiera 
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sin målgrupp som en konsument av dessa plattformar och deras tjänster. Linkedin 

däremot valdes att inkluderas eftersom plattformen fokuserat specifikt att positionera 

sig som den ledande plattformen för arbetsgivare och arbetstagare. På så vis kan 

plattformen anses vara väldigt relevant för små och medelstora företag som är i tillväxt 

skedet. Twitter inkluderades eftersom den till skillnad från de andra plattformarna fått 

en allt mer aktuell roll i dagens samhälleliga kommunikation. Företagsägda bloggar 

valdes som den sista plattformen för analysen eftersom bloggar ger företagen själva total 

kontroll över kommunikationens struktur. På så vis skiljer sig bloggar från andra sociala 

medier, eftersom ägaren av bloggen fungerar som plattformmoderatorn. 

3.4.4 Kvantitativa observationer 

De kvantitativa observationerna samlades in från allmänt tillgängliga källor med hjälp 

av Google som sökmotor. Sökningarna som gjordes följde en process som alltid började 

med en identifiering av företagets hemsida. Från hemsidan började 

datainsamlingsprocessen och med hjälp av länkar från hemsidan och Google som 

sökmotor insamlades den återstående informationen från respektive plattform. 

Sökprocessen bestod av olika försök att identifiera företagens officiella sidor på de olika 

sociala media plattformarna. Huvudsakligen användes Googles sökmotor som verktyg 

under sökprocessen, men ifall detta inte gav korrekta resultat användes sökmotorerna 

inbyggda i de olika sociala media plattformarna. 

De kvantitativa observationerna kodades enligt förutbestämda kriterier. Följande data 

samlades in för alla företag som hörde till samplet: 

• Antal följare för företagens profiler på följande plattformar: 

o Facebook, Instagram, Linkedin och Twitter. 

• Företagsprofilernas aktivitet under de senaste 28 dagarna på ovannämnda 

plattformar: 
 

o Kodad JA ifall företaget har publicerat något under de senaste 28 
dagarna och NEJ ifall företaget inte publicerat något under de senaste 
28 dagarna. 

 

• Företagsägda bloggar: 

o Kodad JA ifall företaget har en blogg och NEJ ifall företaget inte har en 

blogg. 
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De kvantitativa observationerna kodades också enligt förutbestämda kategorier 

relaterade till följarantalen för att kartlägga och gruppera samplet i prestationsgrupper. 

Syftet med denna kodning var att identifiera de företag med högsta antalet följare på 

diverse plattformar, vilket användes som indikator för framgångsrik användning av 

sociala medier. Företagen med de högsta antalen följare inkluderas som potentiella 

deltagare för fallstudierna. Företagen delades in i 4 kategorier för varje plattform utom 

företagsägda bloggar. Kategorierna var de följande: 

Kategori 1: 0–50 följare 

Kategori 2: 51–100 följare 

Kategori 3: 101–1000 följare 

Kategori 4: 1000+ följare 

För att identifiera de företag som i genomsnitt hade högsta antalet följare på respektive 

plattform, färgkodades kategorierna i en Excel fil. Färgkoderna fungerade som en 

illustrativ kartläggning av samplet som presenterade de företag som hörde till kategori 4 

med grönt, kategori 3 med gult, kategori 2 med orange och de som hörde till kategori 1 

med rött. Med hjälp av denna illustrativa kartläggning kunde forskaren filtrera bort 

företag med lägre antal följare och identifiera potentiella deltagare för fallstudierna. 

3.4.5 Intervjuer 

Kvalitativa data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer är icke standardiserade intervjuer, där forskaren delvis 

följer förbestämda teman och intervjufrågor, men det samtidigt finns rum för öppen 

diskussion och tilläggsfrågor. Detta innebär att intervjuernas innehåll delvis kan skilja 

sig från varandra och på så vis sparas det insamlade data av intervjuerna, antingen 

genom forskarens anteckningar eller genom att banda in själva intervjutillfället. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2016) Intervjuerna som utfördes för denna avhandling 

bandades in och transkriberades. 

På basis av de teman som identifierades och presenterades i avhandlingens teoridel, 

delades intervjuguiden in i tre huvudsakliga delar: Allmän attityd för användningen av 

sociala medier, Värdeskapande och Kompetenser och strategi. Hela intervjuguiden 

strukturerades med rum för möjliga följdfrågor och öppen diskussion till de potentiella 

svaren för respektive tema. 
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En pilotintervju utfördes för att testa intervjufrågorna och skapa möjligheten för 

potentiella modifieringar till frågestrukturen. Pilotintervjun utfördes med en person som 

hade en väldigt liknande profil som de personerna från samplet som deltog i 

fallstudierna. Personen i fråga hade en för avhandlingens ämne nyckelroll inom ett 

medelstort företag från Helsingforsregionen. Företagets användning av sociala medier 

kunde också klassificeras som tillräcklig för att kunna samla pålitliga implikationer 

gällande kvalitén av intervjufrågorna. Pilotintervjun gav goda insikter för 

intervjufrågornas kvalité och därför gjordes inte några betydliga förändringar för 

intervjuguiden efter pilotintervjun. Till följande beskrivs de tre teman som 

intervjuguiden bestod av.  

Tema 1: Allmän attityd för användningen av sociala medier. Syfte med dessa frågor var 

att undersöka deltagandenas attityder och orsaker för att använda sociala medier. Detta 

segment valdes som det inledande segmentet av intervjuerna för att skapa en förståelse 

av motiverande faktorer, kunskap och användningsområden. Som resultat av detta 

kunde forskaren få en uppfattning om hur företagsrepresentanterna relaterar sociala 

medier till resten av verksamheten.  

Tema 2: Värdeskapande. Det andra temat för intervjufrågorna gällde sociala mediers 

potentiella värdeskapande funktioner för företaget. För att tillåta intervjuobjekten att 

uttrycka sig med egna ord, ställdes frågor som gav deltagarna möjligheten att beskriva 

de värdeskapande funktioner sociala medier har i just deras verksamhet. 

Intervjuobjekten uppmuntrades att förklara på vilka konkreta sätt de anser att sociala 

medier resulterar i affärsvärde och på basis av vad de gör dessa slutsatser. 

Tema 3: Kompetenser och strategi. Frågorna för detta tema ämnade fokusera på den 

strategiska rollen företagen ger sociala medier. Samtidigt var syftet med dessa frågor att 

besvara den sekundära forskningsfrågan, genom att utforska till vilken grad och på vilket 

sätt företagen kvantifierar sina investeringar i sociala medier. 

Syftet med intervjufrågorna var att ge rum för intervjuobjektet att uttrycka sig med egna 

ord och inte lägga allt för strikta restriktioner på de ämnesområden som diskuterades 

under intervjuerna. Däremot uppmuntrades deltagarna att reflektera över sina egna 

erfarenheter och stöda sina påståenden med praktiska exempel. Detta öppnar 

möjligheten för forskaren att upptäcka nya teman och få en djupare insyn i redan 

identifierade teman. (Saunders, Lewis & Thornhill 2016) Intervjufrågorna hölls väldigt 

lika för alla intervjuer och strukturen av intervjutillfällena följde intervjuguiden. 
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Ordningsföljden, sammanhanget, formuleringen och möjliga tilläggsfrågor kunde delvis 

variera mellan intervjutillfällena. 

För intervjuerna skedde datainsamlingen över videosamtal med hjälp av Google Meets 

som kommunikationsverktyg. Detta val gjordes för att respektera den rådande COVID-

19 pandemi situationen, men samtidigt för att försäkra möjligheten att inkludera 

respondenternas uttryck av kroppsspråk och känslor på bästa möjliga sätt. Nya 

intervjuer utfördes tills teoretisk mättnad uppnåddes, vilket är situationen då ingen 

signifikant ny information kan identifieras. Tabellen nedan illustrerar antalet intervjuer 

och längden av respektive intervjuer. 

 

Tabell 3  Datainsamlingskanaler och intervjuernas längd 

Hela intervjutillfället bandades in digitalt med tillstånd av deltagarna och filerna 

lagrades endast så länge tills transkriberingen slutfördes varefter de raderades. Under 

transkriberingsprocessen exkluderades all identifierbar information från intervjuerna 

för att försäkra att deltagarna inte kan identifieras. Alla intervjuer utfördes på svenska 

vilket var deltagarnas modersmål. De citat som används i denna avhandling 

representerar intervjuobjektens uttalanden ord för ord. Efter att intervjuerna 

transkriberats, analyserades transkripten med omsorg och nyckelbegrepp och uttryck 

märktes ut i form av anteckningar och kommentarer. Denna process upprepades för 

varje intervjutranskript.  
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1 kvinnlig och 4 manliga personer, alla i åldern 25–34 år gamla intervjuades. Alla 

personer som intervjuades hade en ansvarsroll inom deras organisation, som antingen 

var direkt relaterad till sociala medier eller delvis relaterad genom en mera strategisk roll 

för företaget. Industrierna, antalet anställda och företagens ålder varierade mellan 

intervjuobjekten. Tabellen nedan illustrerar deltagarna och deras 

bakgrundsinformation. 

 

Tabell 4 Bakgrundsinformation om intervjuobjekten 

3.5 Analys av data 

På grund av att avhandlingens data huvudsakligen består av kvalitativa data är det 

nödvändigt att summera det insamlade data i ett lättförståeligt format. Eftersom 

kvalitativa data ofta inte är lika lätt att tolka och presentera som kvantitativa numeriska 

data måste andra metoder användas för att tolka det insamlade data från intervjuerna. 

En tematisk analys har valts som analysmetod för avhandlingen. Tematisk analys kan 

anses lämplig för att analysera och jämföra de verkligheter som intervjuobjekten 

beskriver med hjälp av sina egna uppfattningar och åsikter. Som namnet låter förstå 

möjliggör en tematisk analys en identifiering av olika teman och mönster inom det 

insamlade data. (Bryman & Bell 2015) Denna avhandling har följt de olika faserna som 

Braun och Clarke (2006) identifierar som relevanta delmoment av tematisk analys. 

Figuren nedan är en anpassad version av Braun och Clarke (2006) beskrivning av den 

tematiska analysprocessen och dess faser:  
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Figur 4 Faser av tematisk analys, anpassad från Braun och Clarke (2006) [Egen 
översättning] 

Detta resulterar i en analysprocess som består av 6 olika faser. Först transkriberades data 

och inledande idéer och koncept skrevs ner. Därefter kodades data genom att identifiera 

särdrag i datauppsättningen. Efter detta identifierades potentiella teman som sedan 

relaterades tillbaka till de inledande idéerna och kodningen av datauppsättningen. 

Avslutningsvis skapades en rapport av analysen vars mål var att besvara 

forskningsfrågorna och reflekteras till den genomgångna litteraturen. Figuren nedan är 

ett exempel av hur intervjuerna transkriberades och kodades: 
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Figur 5 Kodat intervjutranskript från intervju med D3. 

3.6 Pålitlighet 

Pålitlighet (Eng. Trustworthiness), används ofta för att beskriva kvalitén av forskning. 

Kvalité i bemärkelsen av hur trovärdig (Eng. credible), överförbar (Eng. transferable), 

tillförlitlig (Eng. Dependable) studien är och hur väl resultaten kan bekräftas. Dessa 

kvalitetsmått har utvecklats för att bedöma ifall resultaten från kvalitativa studier är 
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relevanta. Eftersom det är svårare att bedöma validiteten för kvalitativa studier än 

kvantitativa studier, måste dessa aspekter behandlas också i relation till denna 

avhandling. (Bryman & Bell 2015) 

Trovärdighet hänvisar till hur sanningsenliga forskarens observationer och tolkningar 

kan anses vara (Bryman & Bell 2015). Här blir det relevant att ifrågasätta ifall 

standardiserade tillvägagångssätt användes under forskningsprocessen. För denna 

avhandling användes semistrukturerade intervjuer för den kvalitativa datainsamlingen. 

Detta gjorde det möjligt för forskaren att under själva intervjutillfället ställa följdfrågor 

till deltagarna för att verifiera att tolkningarna av deras svar var korrekta.  

Överförbarhet hänvisar till hur väl studiens resultat går att generalisera (Bryman & Bell 

2015). Angreppssätten för kvalitativ forskning kan inte anses sträva till att producera 

brett generaliserbara resultat. Därför kan en kvalitativ studie anses ha god överförbarhet 

ifall studiens resultat har betydelse också för individer som inte deltagit i studien, och 

resultaten går att associeras med deras egna erfarenheter. För denna avhandling kan 

resultatet anses vara relevant för entreprenörer i små och medelstora företag, oberoende 

av om företaget hörde till samplet eller inte. Därmed kan överförbarheten för 

avhandlingen anses vara god.  

Tillförlitlighet kan definieras som möjligheten för andra forskare att upprepa studiens 

resultat i en liknande miljö (Bryman & Bell 2015). Framför allt för kvalitativ forskning är 

det relevant att identifiera till vilken grad forskningsprocessen går att upprepa med 

liknande resultat. Forskaren måste därmed presentera detaljerade beskrivningar av 

forskningsprocessens olika steg. Detta metodkapitel ger för denna avhandling relevanta 

och detaljerade beskrivningar av de olika delarna av forskningsprocessen samt 

motiveringar för de beslut som gjorts. Därmed kan tillförlitligheten för avhandlingen 

också konstateras vara god.   
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4 RESULTAT 

Detta kapitel kommer att presentera och behandla avhandlingens resultat. Kapitlet 

börjar med en presentation och diskussion kring resultaten från de kvantitativa 

observationerna. Efter detta följer kapitlets struktur långt strukturen för intervjuguiden. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet och de teman som identifierades.  

4.1 Samplets användning av sociala medier 

Utförandet av en kartläggning av sampelföretagens digitala infrastruktur hade en 

tudelad funktion för avhandlingen. För det första fungerade kartläggningen som ett 

urvalssystem för att identifiera de bäst presterande företagen från sampelgruppen. Detta 

ansågs vara en relevant komponent för att försäkra bästa möjliga kvalité av 

intervjudeltagarna. Samtidigt fungerade kartläggningen som ett illustrativt verktyg för 

hela sampelgruppens användning av sociala medier. Som tidigare nämnts delades 

sampelföretagen upp i 4 prestationskategorier som sedan färgkodades. Följande tabeller 

representerar kategorifördelningen av samplet: 

 

Tabell 5  Kategorifördelning: Facebook 

 

 

(Kategor i) 1 (0 -50) 2 (51-100) 3 (101-1000) 4 (1000+)

H anken Business Lab 5 3 15 10

M ar ia  01 47 12 60 22

Totalt 52 15 75 32

Facebook
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Tabell 6  Kategorifördelning: Instagram 

 

Tabell 7  Kategorifördelning: Linkedin 

 

Tabell 8 Kategorifördelning: Twitter 

Som man kan avläsa från tabellerna var Kategori 1 (0–50) och Kategori 3 (101–1000) de 

vanligaste kategorierna inom samplet för alla plattformar. Detta kan delvis bero på att 

kategori 1 också inkluderar fall där företaget endast hade följare på en del av de utvalda 

plattformarna, men saknade följare på andra. Kategori 3 däremot är en bredare kategori 

i jämförelse med Kategori 1 och Kategori 2, vilket kan bidra till att ett högre antal företag 

hör till denna kategori. Kategori 3 gjordes med avsikt till den bredaste kategorin eftersom 

(Kategor i) 1 (0 -50) 2 (51-100) 3 (101-1000) 4 (1000+)

H anken Business Lab 8 2 13 10

M ar ia  01 77 7 40 17

Totalt 85 9 53 27

I nstagram

(Kategor i) 1 (0 -50) 2 (51-100) 3 (101-1000) 4 (1000+)

H anken Business Lab 12 6 12 3

M ar ia  01 36 20 70 15

Totalt 48 26 82 18

Linkedin

(Kategor i) 1 (0 -50) 2 (51-100) 3 (101-1000) 4 (1000+)

H anken Business Lab 21 2 8 2

M ar ia  01 66 13 43 19

Totalt 87 15 51 21

Twitter
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ett följarantal mellan 101–1000 ansågs vara en tillräcklig grundnivå för att företagen 

skulle betraktas som potentiella deltagare för fallstudierna. 

Twitter och Instagram var de två plattformarna som registrerade flest företag inom 

Kategori 1 och Kategori 2. Detta tyder på att Twitter och Instagram i snitt skulle vara de 

plattformar som används minst inom samplet. Trots detta är det värt att lyfta fram att 

för företagen som hörde till Hanken Business Lab var Instagram den plattformen med 

flest antal företag inom Kategori 3 och Kategori 4. Facebook och Linkedin var de två 

plattformar som registrerade flest företag inom Kategori 3 och Kategori 4 för hela 

samplet. Detta indikerar att största delen av företagen inom samplet använder aktivast 

Facebook och Linkedin. 

Den femte plattformen som inkluderades för analysen var företagsägda bloggar. 

Tabellen nedan presenterar fördelningen inom samplet gällande företagsägda bloggar: 

 

Tabell 9 Fördelning av företagsägda bloggar 

Som man kan se från tabellen var fördelningen mellan ifall företaget hade en blogg eller 

inte väldigt jämn. För företag från Maria 01 var det dryga 50 procent av samplet som 

hade en egen blogg medan ca 60 procent av Hanken Business Lab företagen hade en egen 

blogg.  

De ovanstående tabellerna skapar en uppfattning om fördelningen av företagsprofilernas 

följarantal men detta indikerar inte nödvändigtvis hur aktiva företagen verkligen är på 

de olika plattformarna. Därför samlades också data in relaterat till företagens aktivitet 

på de utvalda plattformarna. Nedanstående tabeller illustrerar företagsprofilernas 

aktivitet under de senaste 28 dagarna före datainsamlingstillfället: 

(Har  för etaget en Blogg?) Ja Nej

H anken Business Lab 20 13

M ar ia  01 71 70

Totalt 91 83

Blogg
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Tabell 10 Företagsprofilens aktivitet: Facebook & Instagram 

 

Tabell 11 Företagsprofilens aktivitet: Linkedin & Twitter 

Resultatet gällande företagsprofilernas aktivitet överensstämmer till stor del med 

kategorifördelningen. Facebook och Linkedin var de två plattformar som hade mest 

aktivitet under de senaste 28 dagarna före datainsamlingstillfället. Den tidigare 

identifierade kategorifördelningen för Hanken Business Lab företagens följarantal för 

Instagram korrelerar även med den högre aktiviteten för plattformen för dessa företag. 

Till följande kommer resultatet från de kvalitativa intervjuerna att presenteras.  

4.2 Allmänna attityder för användningen av sociala medier 

Syftet med den första delen av intervjuguiden var att undersöka vilka attityder och 

upplevelser intervjuobjekten har för användningen av sociala medier som en del av 

affärsverksamheten. Hur ofta företagen i medeltal publicerar något på sociala medier 

och vilka plattformar som användes mest var väldigt liknande för alla deltagare. Det 

motiverande syfte och de funktioner som företagen använde plattformarna till var också 

väldigt liknande deltagarna emellan. Största skillnaderna deltagarna emellan 

(Aktivitet under  de senaste 28 dagarna) Ja Nej Ja Nej

H anken Business Lab 18 15 18 15

M ar ia  01 62 79 45 96

Totalt 80 94 63 111

Facebook I nstagram

(Aktivitet under  de senaste 28 dagarna) Ja Nej Ja Nej

H anken Business Lab 15 18 7 26

M ar ia  01 68 73 57 84

Totalt 83 91 64 110

Linkedin Twitter
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identifierades för deras attityder och upplevelser de uttryckte angående sociala mediers 

relevans för en effektiv affärsstrategi. Liknande variation identifierades också för 

deltagarnas attityder för allokerande av resurser för sociala medier. 

Alla deltagare uppskattade sin användning av sociala medier till att omfatta 2–4 olika 

inlägg per vecka i medeltal. Instagram och Facebook var de två plattformar som alla 

deltagare identifierade som viktigast och mest använda för dem. De huvudsakliga 

funktionerna som nämndes motivera denna användning, var starkt kopplade till 

marknadsföring, kommunikation och varumärkesutveckling: 

”För oss har det varit det överlägset billigaste och smartaste sättet att nå människor, så brand 
awareness, marknadsföring och skapande av intresse. Nu är det mera community building och 
customer service och att svara på feedback och frågor som kunder har.” 

Intervju med D1 

Liknande iakttagelser gjordes också av en annan deltagare: 

”Brand awareness och en stor del att utbilda våra kunder till att använda våra produkter på rätt 
sätt. Det är också lätt att berätta om promotions och använda som kommunikationskanal.” 

Intervju med D2 

Som nämnts tidigare hade alla deltagare väldigt liknande svar, vilket förstärker de 

iakttagelserna som gjordes utifrån teoridelen att sociala medier huvudsakligen används 

för marknadsföring och kommunikation (Felix, Rauschnabel & Hinsch 2017). 

Varumärkesutveckling och skapande av digitala gemenskaper och socialt kapital lyftes 

också delvis fram av nästan alla deltagare, som ytterligare viktiga funktioner, som sociala 

medier används för. Ingen av deltagarna identifierade innovation eller utveckling av 

företagets tjänster eller produkter som centrala motiverande faktorer för deras 

användning av sociala medier.  

Angående risker kopplade till användningen av sociala medier som del av verksamheten, 

uttryckte deltagarna en tydlig oro över diverse faktorer. Denna oro blev framför allt tydlig 

utifrån hur tonen av deltagarnas röst förändrades och kroppsspråket de uttryckte medan 

de svarade på frågan. Ett antal teman kunde identifieras från svaren: 

”[…] det är väldigt svårt att veta vad som fungerar innan du har gjort testen och satt det framför 
människor […] Plattformarna vill såklart att du ska få så bra avkastning som möjligt men samtidigt 
vill de att du ska sätta in så mycket pengar som möjligt i systemet och här blir det lite olika incentiv 
mellan oss och plattformarna.” 

Intervju med D3 
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En intressant iakttagelse om inbyggda incitamentstrukturer i de digitala plattformarna 

identifierades under intervjutillfället med D3. Denna iakttagelse understöder Helfat och 

Raubitschek’s (    ) karaktärisering av de digitala plattformarna som flersidiga för olika 

aktörer. I detta fall är plattformen en av aktörerna som självfallet skapar en otrolig 

obalans i maktförhållandet aktörerna emellan. 

Andra iakttagelser som gjordes utifrån intervjuerna gällande riskerna med sociala 

medier var starkare kopplade till sociala mediers nätverkseffekter: 

“Till exempel en restaurang i Helsingfors blev helt trashad av en incident då stora hunden åt upp 
lilla hunden och alla gav 1 stjärniga reviews på Google och plötsligt är det ingen turist som går dit 
på hela sommaren, att något sådant kan ju hända.” 

Intervju med D4 

”Om man tabbar till något och en kund skriver att vi fick dålig service så de kan få en svallvågseffekt 
med negativ feedback.” 

Intervju med D3 

En tydlig oro kunde identifieras i flera av intervjuerna för hur väl deltagarna ansåg sig 

kunna hantera en situation med negativa nätverkseffekter på sociala medier. Som 

konstaterat av Wind (2008) kräver digitala verksamhetsmiljöer ett skifte från 

traditionella ledningsmetoder till hantering av nätverk, vilket också överensstämmer i 

denna typ av krishantering. 

Något motstridiga observationer kunde identifieras från intervjuobjektens attityder 

angående sociala mediers roll som del av en effektiv affärsstrategi. Majoriteten av 

intervjuobjekten ansåg att sociala medier är en kritisk komponent av en effektiv 

affärsstrategi, men att det inte enkelt går att generalisera för alla företag. Samtidigt ansåg 

alla företag att sociala medier är en kritisk komponent för just dem trots att företagens 

industrier varierade. Följande kommentar gjordes av en av deltagarna: 

”Det kräver mycket mod att ta reda på hur kritisk sociala medier är för affärsverksamheten, nu när 
vi kör in tusentals euro per månad på reklam och organiskt på sociala medier. Vi vet inte helt 
enkelt vad det skulle leda till om vi skulle sluta. Det finns viss forskning som visar att det inte skulle 
påverka men vi har inte modet att testa och måste få vårt brand ”out there” och få det till ett större 
brand för att våga testa.” 

Intervju med D3 

 

 

 



48 

  

En annan deltagare kommenterade saken på följande sätt: 

”Jag skulle inte säga att de är kritiska för alla företag, beror på deras value proposition, men för 
oss skulle jag säga att det är viktigt eftersom en del av våra kunder är privatpersoner och vi håller 
på med employer branding, tyvärr är det ändå så att marknadsföring lider först då resurserna 
lider, så det beror lite på läget också.” 

Intervju med D5 

Detta indikerar att intervjuobjekten värdesätter sociala mediers roll för företagets 

affärsstrategi, men samtidigt kan en viss osäkerhet identifieras. Denna osäkerhet kan 

anknytas till svårigheterna att kvantifiera kapitalavkastningen från sociala medier 

(McCann & Barlow 2015).   

Denna osäkerhet reflekterades också i deltagarnas attityder för hur mycket resurser de 

allokerar för sociala medier för tillfället. De flesta deltagare ansåg antingen att de 

spenderat för mycket tidigare eller att det inte nödvändigtvis skulle ha ett desto större 

mervärde för dem att spendera ytterligare. 

”Resultaten säger att det verkar vara så [att tillräckliga resurser är allokerade för sociala medier]. 
alltid vill man ha mera resurser och tid, men jag anser inte att de skulle bli otroligt mycket bättre.” 

Intervju med D1 

Andra observationer som kan relateras mera till företagens prioriteringar gjordes också 

utifrån följande kommentarer: 

”[…] att utvidga vår portfölj av sociala medier från standard Facebook och Instagram till Pinterest 
och Tiktok och så vidare är mera en tidsfråga och inte en resursfråga.” 

Intervju med D3 

”[…] Joo jag tycker vi har det [tillräckliga resurser allokerade för sociala medier], och vi har säkert 
varit lite över investerade i det också, att nu i samband med samarbetsförhandlingar kommer vi 
säga upp vår digitala byrå som har varit sjukt bra men vi tror att vi fixar det internt […]” 

Intervju med D4 

4.3 Sociala mediers värdeskapande roll 

För avhandlingens syfte var sociala mediers värdeskapande roll det huvudsakliga och 

viktigaste temat att undersöka under intervjuerna. På basis av iakttagelserna av tidigare 

forskning kunde sociala medier huvudsakligen identifieras som en värdeskapare för 

företagen i form av ett effektivt marknadsföringsverktyg. Detta överensstämde till stor 

del med iakttagelserna gjorda av deltagarna. De flesta deltagarna identifierade 

samskapande av värde med kunderna i form av tjänst- eller produktutveckling som en 

svaghet för deras användning av sociala medier. De flesta ansåg samtidigt det vara ett 

område som borde utvecklas.  
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Alla deltagare upplevde att sociala medier skapar någon typ av värde för företaget. 

Vanligtvis anknöts det upplevda värdet till marknadsföring eller kommunikation:  

”Joo absolut skapar det mycket värde, marknadsföringsmässigt via reklamer och organiska inlägg 
och föra fram nya produkter och bästa kommunikationskanalen att hållas top of mind hos 
kunderna” 

Intervju med D1 

Liknande iakttagelser som det ovanstående, uttalet av D1, gjordes under så gott som alla 

intervjutillfällen. Alla deltagare identifierade sociala mediers värdeskapande roll som ett 

effektivt marknadsföringsverktyg och kommunikationskanal. 

Utöver detta identifierade intervjuobjekten framför allt sociala mediers 

kostnadseffektivitet som en av de mest centrala värdeskaparna. Detta är i linje med de 

observationer som gjordes av Tajudeen, Jaafar & Ainin (2018) och Barnes et al. (2012) 

gällande sociala mediers kostnadseffektivitet, framför allt för små och medelstora 

företag. 

En del andra teman för värdeskapande kunde också identifieras. Exempelvis nämnde ett 

flertal av deltagarna en ökad försäljning som en central del av det värde som deras 

användning av sociala medier resulterar i. 

”Annat värde är inbound leads som vi får när vår närvaro märks.” 

Intervju med D5 

Deltagarna lyfte specifikt fram en ökad försäljning, inte endast som resultat av 

marknadsföringskampanjer, utan också som resultat av de sociala kapital de skapat på 

sociala medier. 

Ett tredje tema som upprepades i så gott som alla av intervjuerna var det värde som 

sociala medier skapar för företagets rekryteringsprocesser. De flesta identifierade detta 

som en värdeskapare för dem, trots att de inte ansåg det vara en av de huvudsakliga 

funktionerna de använder sociala medier för: 

”Skapar också värde för rekrytering fast vi inte använder de [sociala medier] huvudsakligen för 
employer branding kan vi lätt få 50–100 ansökningar på en dag om vi sätter ut att vi söker någon.” 

Intervju med D1 

Sociala mediers nätverkseffekter kan anses vara en betydande faktor för både ökad 

försäljning och effektivering av rekryteringsprocesserna. Detta indikerar att företagets 
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sociala media kanaler har möjligheten att fungera som en mångsidig resurs för företaget, 

vilket överensstämmer med iakttagelserna gjorda av Zhang et al. (2020). 

En av deltagarna identifierade också sociala medier vara ett verktyg för att skapa 

långsiktigt värde för deras varumärke för företaget.  

”Och sen om man ser ännu längre framåt så att huvudmännen är intressanta och ifall det skulle 
bli ett ”exit case” så har varumärket värde ifall nån skulle va intresserad av att köpa oss.” 

Denna värdeskapande funktion kan anses vara mera subjektiv och inte direkt 

kvantifierbar eftersom det inte resulterar i direkta inkomster eller ekonomisk tillväxt för 

företaget på kort sikt.  

Utifrån de tidigare diskuterade iakttagelserna om sociala mediers mångsidighet som 

resurs för företag, kunde tjänst- och produktutveckling anses vara en naturlig ytterligare 

domän. Eftersom tjänst- och produktutveckling involverar identifiering av kundbehov 

och nya trender, kan en stor mängd lojala konsumenter och sociala mediers 

nätverkseffekter anses vara en värdefull resurs även för detta. Motstridigt till detta var 

det ytterst få av deltagarna som överhuvudtaget använde sina sociala medier för 

utvecklingsarbete.   

”Det är väldigt värdefullt med en stor mängd människor som svarar och har en åsikt så de blir 
mindre risker att testa nytt, vi gör det en del men kunde säkert göra det mycket mera.” 

Intervju med D1 

”Väldigt dåligt, vi gör ganska lite man skulle säkert kunna fråga mera o undersöka vi brukar säga 
att marknadsföring är undersökning och den där undersöknings biten utåt via sociala medier är 
väldigt liten så det kunde man utnyttja mera.” 

Intervju med D4 

”Det här skulle vi säkert göra mera av om vi skulle ha allokerat tillräckligt resurser.” 

Intervju med D3 

Många av deltagarna identifierade detta som en värdefull funktion som de helt enkelt 

inte använder på ett effektivt sätt. Delvis beroende på de resurser företagen hade 

tillgängliga, men delvis verkade också deltagarna helt enkelt inte ha övervägt det som ett 

sätt för värdeskapande.  

4.4 Kompetenser och strategi 

Trots att det fanns varians i storleken av företag som intervjuobjekten representerade, 

kunde mycket liknande observationer göras utifrån intervjuerna gällande kompetenser 

och strategi. En saknad av kunskap eller expertis för användning av sociala medier inom 
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företagen kunde delvis identifieras utifrån intervjuerna. De flesta använde begrepp som 

”självlärd” eller fraser med liknande betydelse då de beskrev ansvarspersonerna för 

sociala medier inom företagen. Sociala medier hade en relativt lika strategisk betydelse 

för företagen medan den analytiska förmågan var mera varierande.   

Gällande styrningen av sociala medier undersöktes sociala mediers strategiska betydelse 

för företaget och ansvarspersonernas kunskap och expertis. Gemensamt hos 

intervjuobjekten var att de placerade sociala mediers strategiska betydelse i relation till 

en för företaget viktig prestationsindikator.  

”[…] en annan strategisk grej på långsikt är att bygga community där och sen skapa långsiktigt 
värde som att vara där som support kanal för våra kunder.” 

Intervju med D1 

”På långsikt är det meningen att en stor del av försäljningen kommer bara på inbound leads var 
sociala medier såklart spelar en stor roll.” 

Intervju med D5 

Strategiskt relaterades sociala medier mycket till marknadsföring, men en del 

underteman som skapande av digitala gemenskaper och skapande av en infrastruktur 

för försäljning kunde också identifieras. 

Gällande ansvarspersonerna för sociala medier inom företagen och deras förkunskaper 

identifierades väldigt liknande teman från alla intervjuer. Alla deltagare uttryckte 

antingen en saknad av expertis inom företaget eller en obestämd fördelning av ansvaret 

för sociala medier.  

”Där skulle det lätt gå att anställa nån, det skulle inte vara en massiv kostnad för firman och det är 
en ”no-brainer” att göra, det är bara så att vi har så många järn i elden och vem hinner sköta vad 
när och så vidare? […] Jag är lite skeptisk av, ja såklart du kan ha någon som har gjort det bra för 
ett brand men det är inte sagt att om du gjort det för en it-firma eller consumer brand att det är 
något som skulle fungera för oss, att jag är inte helt övertygad. Där har vi mycket att förbättra 
också.” 

Intervju med D3 

”Hos oss har det nu varit så att det blev nu bara jag från början och så har vi haft lite hjälp på 
vägen” 

Intervju med D1 

De flesta företag saknade en tydlig struktur för vem som ansvarar för vilka delområden 

av deras sociala medier. Alla företag hade en marknadsföringsansvarig som ansvarar för 

marknadsföringsdelen av sociala medier. Utöver marknadsföring däremot, var det 

väldigt odefinierat vem som ansvarade för resten av aktiviteterna. För de flesta företag 
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kunde det till och med vara en av förtegets grundare eller VD som var delvis involverad 

i deras aktiviteter på sociala medier. Endast ett företag använde sig av outsourcing i 

kombination med deras interna kunskaper och egna personal: 

”Vi har inte haft valet att ha nån annan och göra det men vi har försökt alltid ha med en byrå och 
hjälpa oss och svara på våra frågor. Vi hade tidigare en medelstor byrå runt om i Finland med 
några kontor och till dem var vi en ganska liten kund. Vi övergick till en mindre byrå och gick från 
att vara en liten kund till att vara byråns största kund och då kunde man också ställa lite krav och 
förväntningar och på det sättet har vi kunnat utnyttja och få mycket mer hjälp än många andra 
skulle ha vari färdiga och göra.” 

Intervju med D4 

Alla deltagare använde sociala medier som ett datainsamlingsverktyg. Den typ av data 

som samlades in var återigen kopplad till för företaget viktiga prestationsindikatorer. 

Däremot kunde det delvis identifieras en saknad av tillräcklig återkoppling av insamlade 

data, för att kunna kvantifiera resultaten. De flesta följde med en specifik 

prestationsmätare som antalet nya arbetsansökningar eller klick på en annons. Väldigt 

få av deltagarna hade processer för att kvantifiera deras avkastning på investeringarna 

som görs i företagets aktiviteter på sociala medier. Data relaterat till marknadsföring var 

ett återkommande tema under intervjuerna då intervjuobjekten ombads beskriva 

hurdan data de samlar in. Utöver detta var samtidigt data relaterat till 

varumärkeskännedom också ett relevant tema. 

”Det som är intressant och kommer från samarbeten är hur många människor känner till oss. Om 
vi har en gallup som en influencer gör med 15 000 till 20 000 följare och frågar om har du 
någonsin hört om oss och 90 procent säger nej så är det en fin indikator för oss att, ok nu har vi 
kommit till den här punkten […] men vi kunde vara mycket aktivare och fråga efter 
rekommendationer” 

Intervju med D3 

”Kundfeedback på olika saker hur mycket vet kunder om oss, används för att förbättra processer 
och produkter” 

Intervju med D1 

Således kunde grundläggande analytiska processer identifieras men en saknad av 

omfattande insamling och analys av data var uppenbar. Endast en av deltagarna verkade 

ha en väldigt systematisk struktur för deras datainsamling och analys av de insamlade 

data. Trots detta var även deras datainsamling och analys inte heltäckande för 

verksamheten, utan starkt centrerad kring enskilda prestationsmätare: 

Handlar nog mest om rekrytering för oss, jag tänker på det på samma sätt som en software as a 
service affärsmodell. […] Vi ska få in anställningar så billigt som möjligt, få dem att bli cashflow 
positiva så snabbt som möjligt och inte tappa dem så fort. 

Intervju med D4 
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Under intervjutillfället visade intervjuobjektet deras datainsamlingsprocess och 

rapportering från data insamlat från sociala medier under det senaste året. En lika 

detaljerad nivå av systematisk analys och struktur för datainsamling var inte 

identifierbar utifrån intervjuerna med de andra deltagarna. De flesta deltagarna kunde 

beskriva vilken typ av data de huvudsakligen samlar in och analyserar, men vid 

följdfrågor gällande de analytiska processerna de använder var inte lika utförliga som 

processerna presenterade av D4. 

4.5 Sammanfattning av resultatet 

De teman som identifierades från den empiriska undersökningen sammanfattas i tabell 

11. För varje tema identifierades diverse underteman som sammanfattas i tabellen under 

respektive tema. Det första delkapitlet behandlade de kvantitativa observationerna och 

deras indikationer för samplets användning av sociala medier. Sedan beskrevs de 

identifierade underteman kopplade till intervjuobjektens allmänna attityder för 

användningen av sociala medier. Därefter presenterades de iakttagelser som gjordes 

angående sociala mediers värdeskapande roll för företagen, varefter företagens 

kompetenser och strategiprocesser behandlades. 
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Tabell 12 Sammanfattning av teman och underteman från den empiriska 
undersökningen 

Kompetenser  och str ategi

Saknad kunskap och expertis

Strategisk roll för prestationsindikatorer

Datainsamling

Endast grundläggande analytiska processer

Sociala medier s vär deskapande r oll

Tem a Under tem a

Allmänna attityder  för  

användningen av sociala medier

Mångsidig resurs för verksamheten

Osäkerhet över bästa praxis

Rädsla för negativa nätverkseffekter

Ifrågasättning av sociala mediers nödvändighet

Problematiska investerings- och incentivstrukturer

Effektivering av marknadsföring och kommunikation

Kostnadseffektivering

Varumärkesutveckling

Ökad försäljning

Effektivering av rekryteringsprocesser

Brist av innovations- och utvecklingsarbete
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5 DISKUSSION 

Detta kapitel kommer att relatera resultatet från den empiriska undersökningen till de 

teoretiska implikationerna som identifierades och lyftes fram i kapitel 2. Kapitlet är till 

stor del strukturerat i enlighet med kapitel 2. Kapitlet inleds med att diskutera 

implikationerna från den kvantitativa kartläggningen av sampelföretagens användning 

av sociala medier. Därefter fortsätter kapitlet med att behandla faktorer som påverkar 

implementering av sociala medier i affärsverksamheten. Därefter behandlas 

undersökningens implikationer i relation till de mest centrala komponenterna av en 

effektiv implementering av sociala medier. Avslutningsvis diskuteras de iakttagelser som 

gjorde angående relevanta kompetenser för en effektiv implementering av sociala 

medier. 

5.1 Sampelföretagens användning av sociala medier 

Den kvantitativa kartläggningen av sampelföretagens användning av sociala medier 

resulterade i en del implikationer. Kartläggningen skapade en helhetsuppfattning om 

hur aktivt samplet använder sociala medier och vilka plattformar som används mer än 

andra. För det första indikerar resultatet från kartläggningen att Instagram, Twitter och 

företagsägda bloggar var de minst använda plattformarna. Twitter var enligt resultaten 

den minst använda plattformen med 59 procent av företagen som hörde till antingen 

kategori 1 eller kategori 2. Detta indikerar att 59 procent av sampelföretagen hade under 

100 följare på plattformen. För Instagram var samma statistik 54 procent. Detta 

indikerar att över hälften av samplet inte använder Instagram eller Twitter 

överhuvudtaget eller ytterst lite. 47 procent av sampelföretagen hade inte en företagsägd 

blogg. Fördelningen för Facebook och Linkedin skilde sig inte heller drastiskt från 

Instagram och Twitter. Endast 54 procent av sampelföretagen hörde till kategori 3 eller 

kategori 4 för Linkedin. För Facebook som visade sig vara den mest använda plattformen 

var samma fördelning 61 procent. 

På basis av iakttagelserna ovan går det att konstatera att sampelföretagen använder 

sociala medier väldigt passivt som del av verksamheten. Som en referenspunkt till denna 

fördelning kan man jämföra företagsprofilernas följare till personliga profiler. Enligt en 

enkätstudie av Pew Research Center (2014) var medeltalet följare för vuxna amerikanska 

Facebook profiler 338. I jämförelse till detta resultat betyder det att majoriteten av 

sampelföretagen har betydligt mindre socialt nätverk och därmed inflytelse än enskilda 

privatpersoner. Givetvis går antalet följare inte direkt att anknyta till hur inflytelserikt 

ett företag eller en person är, men det är en riktgivande indikator. 
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5.2 Faktorer som påverkar implementeringen av sociala medier 

I likhet till de faktorer som behandlades i kapitel 2, identifierade intervjuobjekten en del 

faktorer som påverkat deras beslut att integrera sociala medier med affärsverksamheten. 

Som identifierat av både Ainin et al. (2015) och He et al. (2017) var kostnadseffektivitet 

en drivande motivationsfaktor för företagen. Alla intervjuobjekt identifierade i någon 

mån sociala mediers förmåga att fungera som ett kostnadseffektivt och mångsidigt 

verktyg för verksamheten. Låga implementeringskostnader lyftes samtidigt fram som en 

motiverande faktor för flera av intervjuobjekten. 

Samtidigt kunde en viss osäkerhet identifieras gällande finansiella fördelar kopplade till 

företagens användning av sociala medier. Detta överensstämmer med iakttagelserna 

gjorda av Fuchs-Kittowski et al. (2009). Fuchs-Kittowski et al. (2009) identifierade 

svårigheten att urskilja de finansiella fördelarna som sociala medier för med sig, som ett 

av de största hindren för att företag ska implementera sociala medier som del av 

verksamheten. En osäkerhet kring möjligheterna att kvantifiera resultat från sociala 

medier kunde identifieras hos alla intervjuobjekt. Som konstaterat i resultatkapitlet 

ifrågasatte några av intervjuobjekten till och med ifall sociala medier överhuvudtaget 

skapar något mervärde för företag. Det är värt att notera att denna iakttagelse gjordes 

också av en person som representerade ett av de bäst presterande företagen inom hela 

samplet. 

Någon form av konkurrenstryck kunde också iakttas eftersom samma personer som 

ifrågasatte sociala mediers effektivitet ansåg det viktigt för nya företag att använda dessa 

plattformar. Intervjuobjektens iakttagelser blir således delvis motstridiga eftersom de 

samtidigt urskiljer motiverande faktorer för användningen men har svårt att legitimera 

användningens effektivitet. Denna osäkerhet går inte att relatera till ledningens ålder 

som Wamba och Carter (2013) ansåg vara en betydande faktor som påverkar attityder 

kopplade till användningen av sociala medier. Alla företagsrepresentanter hade en 

ledande roll inom företagen och hörde till åldersgruppen 25–34 år. Därmed hör de också 

till en av de första generationerna som vuxit upp med sociala medier. 

Intervjuobjekten var också medvetna om diverse risker kopplade till användningen av 

sociala medier. En del av de risker som intervjuobjekten ansåg vara relevanta för 

användningen av sociala medier kan relateras till de risker som Williams och Hausman 

(2017) lyfter fram. Tydligaste oron hos intervjuobjekten kunde identifieras för risker 

kopplade till negativa nätverkseffekter. Detta kan delvis anknytas till risker för företagets 
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rykte och identitet som var en av risk-kategorierna som Williams och Hausman (2017) 

presenterade. Eftersom intervjuobjekten ansåg sociala medier vara huvudsakligen ett 

verktyg för marknadsföring 0ch kommunikation, är det naturligt att de upplevda 

riskerna också är relaterade till detta användningsområde. 

5.3 Komponenter av en effektiv implementering av sociala medier 

Företagen använde sociala medier framför allt för marknadsföring och kommunikation. 

Användningen av sociala medier som ett effektivt och billigt marknadsföringsverktyg 

lyftes fram av alla intervjuobjekten. Intervjuobjekten ansåg marknadsföring och 

kommunikation vara det mest betydande och värdefulla användningsområdet för sociala 

medier. Alla av fallföretagen hade strukturer och processer för att använda sociala 

medier som ett marknadsföringsverktyg. Kommunikation med konsumenterna i form av 

kundservice eller utvecklande av kundgemenskaper var också två viktiga värdeskapande 

funktioner företagen lyfte fram. Att fortsättningsvis hålla konsumenterna medvetna om 

att företaget finns till och på så sätt förstärka varumärkeskännedomen var något som 

flera intervjuobjekt ansåg vara viktigt. 

Marknadsundersökning och utvecklingsarbete visade sig vara ett delområde av sociala 

medier som majoriteten av intervjuobjekten inte omfattande utforskat. Antingen hade 

företagen inte systematiska processer för att använda sociala medier för detta ändamål 

eller så hade de endast utfört begränsade marknadsundersökningar. Majoriteten av 

intervjuobjekten associerade inte deras nuvarande användning av sociala medier med 

marknadsundersökning eller utveckling. Endast några av intervjuobjekten kunde 

identifiera tydliga exempel på marknadsundersökningar de utfört med hjälp av sociala 

medier, men även dessa var rätt så begränsade. Denna iakttagelse var något 

överraskande eftersom marknadsundersökningar med sociala medier går att utföra som 

stödfunktioner för företagets kommunikation. Insamlande av konsumenternas åsikter 

eller uppfattningar om företagets produkter eller tjänster kan exempelvis samtidigt 

fungera som ett sätt att förstärka förhållandet mellan företaget och konsumenterna. En 

del av intervjuobjekten ansåg detta vara värdefullt men inga omfattande processer eller 

strukturer som skulle främja denna typ av interaktion kunde identifieras. 

Cachia, Compañó och Da Costa (2007) definierade öppen innovation över sociala medier 

med hjälp av kreativitet, expertis och kollektiv intelligens. Framför allt verkade företagen 

sakna processer och kunskap för att tillvarata mervärde av kollektiv intelligens. 

Intervjuobjekten ansåg inte att de utnyttjade den kollektiva intelligensen av de 
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gemenskaper de skapat på sociala medier. Samtidigt ansåg majoriteten av 

intervjuobjekten att användningen av sociala medier på detta sätt är något de borde 

utveckla. Insamlande av kundrespons eller åsikter lyftes fram som viktiga för de flesta 

företag, men de kunde inte direkt motivera varför detta inte gjorts mer systematiskt 

hittills. Den mest vägande faktorn för företagens användning av sociala medier var 

effektivering och kostnadseffektivitet. Detta motstrider i viss mån företagens bristande 

användning av sociala medier för marknadsundersökning och utvecklingsarbete. Trots 

att företagen i relation till resten av samplet framgångsrikt lyckats skapa 

kundgemenskaper på sociala medier, har de inte lyckats utnyttja dessa gemenskaper på 

effektivaste sätt.  

Som Zhang et al. (2020) lyfter fram möjliggör sociala medier skapandet av socialt kapital 

som sedan kan fungera som en mångsidig resurs för företag. Detta är emellertid inte det 

syfte sociala medier huvudsakligen används för av privatpersoner. Hur privatpersoner 

använder sociala medier kan anses vara relevant eftersom det påverkar deras 

uppfattning om plattformarnas funktioner och egenskaper. Således kan en persons 

privata användningen av sociala medier också påverka hur de upplever att sociala medier 

kan användas för företagsverksamheten. Detta går att relatera till de mänskliga riskerna 

som Williams och Hausman (2017) identifierade för företags användning av sociala 

medier. Därför är det inte nödvändigtvis ett medvetet beslut av företagen att inte utnyttja 

denna resurs för öppen innovation utan det kan helt enkelt hända att de inte har övervägt 

detta användningssätt.  

Det kan vara svårt för arbetarna som ansvarar för företagets sociala medier att inte låta 

deras personliga uppfattningar om sociala medier påverka deras beslut. Eftersom alla 

sampelföretag som intervjuobjekten representerade var relativt små och unga företag, 

kan detta vara en betydande faktor för hur de använder sociala medier. Som konstaterat 

i kapitel 4 saknade de flesta företag i viss mån expertis och en tydlig struktur för 

ansvarsområden. Detta kan leda till att företaget hamnar i en situation var de personer 

som ansvarar för deras användning av sociala medier, inte har tillräckligt omfattande 

förkunskaper. Därmed utgår de från deras personliga uppfattningar om sociala mediers 

användning även i företags ärenden. En annan förklarande orsak för varför företagen 

inte använder sociala medier mera omfattande för utvecklingsarbete och innovation kan 

vara begränsade resurser. Ifall resurserna är begränsade måste företaget bedöma deras 

kapacitet och prioritera de viktigaste funktionerna. 
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I likhet med iakttagelserna gjorda av Roper et al. (2013) använder företagen sociala 

medier som ett verktyg för att effektivera rekryteringsprocesser. Genom att utnyttja de 

nätverk och kundgemenskaper som företagen lyckats skapa på sociala medier kunde de 

identifiera tydligt värde för deras rekrytering och profilering som arbetsgivare. 

Intervjuobjekten ansåg utvecklingen av varumärkeskapital vara en viktig stödfunktion 

för att kunna utnyttja sociala medier för rekrytering. Genom att förstärka sina 

varumärken kunde företagen utöver att skapa intresse för sina produkter och tjänster 

även profilera sig själv som intressanta arbetsgivare. Således kan sociala mediers 

nätverkseffekter åter igen användas för att skapa värde för företaget. I detta fall kan 

företagets kundgemenskaper på sociala medier anses fungera som potentiella kandidater 

för ansökningar, men också som ytterligare distributions aktörer. Eftersom de 

konsumenter som följer företag på sociala medier ofta är lojala kunder som uppskattar 

företaget kommer de med större sannolikhet också att rekommendera företaget till sina 

vänner. Ifall företaget sedan lägger ut ett inlägg på sociala medier som beskriver deras 

rekryteringsbehov, har de möjligheten att få en räckvidd som sträcker sig också utanför 

de kundgemenskaper de lyckats skapa. 

Slutprodukten av företagens användningen av sociala medier som ett kommunikations- 

och marknadsföringsverktyg var att skapa affärsvärde för företaget. Företagen hade olika 

prestationsmätare och målsättningar, men alla strävade efter att skapa mervärde för 

företagsverksamheten. Antingen var det mera subjektivt värde som utveckling av 

varumärkeskapital eller mera kvantifierbart värde som ökad försäljning. Ingen av 

företagen verkade ha en omfattande förståelse eller struktur för vilka komponenter som 

definierar deras användning av sociala medier, men alla hade viktiga fungerande 

delmoment. 

5.4 Relevanta kompetenser för en effektiv implementering av sociala 
medier 

Som observerat av Kaplan och Haenlein (2010) karaktäriseras sociala medier av en högre 

interaktivitet än traditionella medier samtidigt som sociala medier möjliggör dessa 

interaktioner dygnet runt. Således kan intern expertis för användningen av sociala 

medier anses vara behövlig för att på ett systematiskt sätt använda dessa plattformar. 

Bristande interna kunskaper hos fallföretagen för en systematisk användning av sociala 

medier kunde identifieras som resultat av den empiriska undersökningen. På basis av 

hur intervjuobjekten beskrev deras interna kunskaper och ansvarsområden för sociala 

medier, kunde en del iakttagelser göras. För det första, kunde en ostrukturerad 
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uppdelning av ansvarsområden identifieras hos alla av fallföretagen. För det andra, trots 

att intervjuobjekten ansåg att sociala medier skapar värde för verksamheten verkade 

företagen inte prioritera sociala medier internt. Denna slutsats kunde göras eftersom 

sociala medier för de flesta företag behandlades som ett tillägg för redan bestämda 

ansvarsområden. Sociala medier beskrevs som ett ansvarsområde som antingen någon 

av ledningen delvis sköter om eller som sköts av ”den personen som har möjlighet”. Som 

uppmärksammat av Culnan, McHugh, och Zubillaga (2010) är det framför allt i små och 

medelstora företag relevant för ledningsgruppen att ha tillräckliga kunskaper angående 

sociala medier för att kunna identifiera rekryteringsbehoven. Om ledningen har svårt att 

inse vilka deras rekryteringsbehov verkligen är kan det leda till att sociala medier får en 

passivare roll för verksamheten. Ifall sociala medier behandlas som ett mindre viktigt 

ansvarsområde för företaget kan det i sin tur leda till att företaget inte kan använda 

plattformarna på ett effektivt sätt. 

Weinberg och Pehlivans (2011) kategorisering av tre olika strategier för sociala medier 

kan anses vara beskrivande av fallföretagens användning av sociala medier. Framför allt 

sociala mediers strategiska betydelse som marknadsförings- och kommunikationskanal 

går att identifiera för alla fallföretagen. Som konstaterat ovan fokuserade företagen sin 

användning av sociala medier till marknadsförings- och kommunikationsfunktioner. 

Utöver detta kunde i likhet med Weinberg och Pehlivans (2011) även sociala mediers 

strategiska betydelse för skapande av varumärkeskapital identifieras. Däremot hade 

företagen endast grundläggande datainsamlings och analytiska processer.  

Användningen av sociala medier som ett analytiskt verktyg för datainsamling visade sig 

vara en outnyttjad domän för fallföretagen. Detta kan säkert delvis attribueras till den 

bristande expertisen och strukturen för att utnyttja sociala medier som identifierades 

tidigare. Företagen använde sig endast av begränsade former av datainsamling och 

analysmetoder i relation till utsatta prestationsmätare. Således gick det inte att 

identifiera hur företagen mäter mervärde som deras totala aktiviteter på sociala medier 

resulterar i. 
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6 KONKLUSIONER 

Detta avslutande kapitel kommer att svara på avhandlingens forskningsfrågor, behandla 

praktiska implikationer och förslag för framtida forskning inom domänen. Syftet med 

avhandlingen var att undersöka sociala mediers värdeskapande roll för finska små och 

medelstora företag. De två huvudsakliga forskningsfrågorna var: 

Primär forskningsfråga: Hur använder finska små och medelstora företag sociala medier 

för att skapa affärsvärde? 

Sekundär forskningsfråga: Hur mäter finska små och medelstora företag affärsvärde från 

sin användning av sociala medier? 

Avhandlingen förankrade sig i tidigare gjorda studier och relevant teori för att identifiera 

och presentera de huvudsakliga delområdena för sociala mediers värdeskapande roll. 

Angreppsättet som bestod av kvantitativa observationer i kombination med kvalitativa 

fallstudier valdes för att på bästa sätt uppfylla avhandlingens syfte. De kvantitativa 

observationerna fungerade samtidigt som en representation av samplets användning av 

sociala medier och ett urvalsverktyg för de kvalitativa fallstudierna. Detta 

tillvägagångssätt ansågs nödvändigt för att maximera kvalitén av intervjuerna. Det 

kvalitativa angreppssättet för den empiriska undersökningen användes för att uppfylla 

avhandlingens explorativa natur och ge en djupare insyn i hur sociala medier används 

för värdeskapande. 

Till följande kommer avhandlingens forskningsfrågor att behandlas varefter de praktiska 

implikationer och undersökningens begränsningar diskuteras. Avslutningsvis 

presenteras förslag för framtida forskning. 

6.1 Svar på forskningsfrågorna 

1. Hur använder finska små och medelstora företag sociala medier för att skapa 

affärsvärde. 

Den primära forskningsfrågans avsikt var att undersöka i vilken utsträckning och på 

vilka sätt företagen använder sociala medier för värdeskapande. Resultatet visar att 1: 

företagen använder sociala medier för värdeskapande och 2: vilka sätt sociala medier 

används för värdeskapande. Användningen av sociala medier som ett kostnadseffektivt 

marknadsförings- och kommunikationsverktyg visade sig vara den viktigaste 

värdeskapande rollen. Utöver detta kunde några sekundära värdeskapande roller 
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identifieras: effektivering av rekryteringsprocesser, skapande av varumärkeskapital och 

digitala gemenskaper samt stödfunktioner för kundservice och försäljning. Därtill kunde 

också outnyttjade värdeskapande funktioner identifieras. Öppen innovation, 

datainsamling och analys samt marknadsundersökning och utvecklingsarbete visade sig 

vara domäner som företagen inte använder sociala medier för. 

På basis av resultaten från denna avhandling går det att konstatera att sociala medier har 

möjligheten att fungera som en mångsidig resurs för små och medelstora företag. Trots 

att flera värdeskapande funktioner kunde identifieras, kunde även ineffektivitet iakttas. 

Företagen använde inte sociala medier på ett sätt som skulle utnyttja plattformarnas 

potential att skapa värde på ett optimalt sätt för alla ovannämnda delar av verksamheten. 

Orsakerna för denna ineffektivitet är oklara men kan delvis säkert relateras till 

företagens begränsade resurser och expertis. På grund av sociala mediers komplexitet, 

krävs det omfattande resurser och expertis för att kunna skapa strukturer som integrerar 

sociala medier på ett effektivt sätt med alla delar av verksamheten. 

Utöver detta kunde en passiv användning av sociala medier iakttas på basis av de 

kvantitativa observationerna. Samplets användning av sociala medier tyder på att sociala 

medier inte används för värdeskapande av majoriteten av företagen. Således kan en 

effektiv implementering av sociala medier leda till tydliga konkurrensfördelar för finska 

små och medelstora företag.  

2. Hur mäter finska små och medelstora företag affärsvärde från sin användning 

av sociala medier? 

Den sekundära forskningsfrågans avsikt var att utforska hur företagen mäter affärsvärde 

av de investeringar de gör i sociala medier. På basis av resultaten från den empiriska 

undersökningen går det inte att svara på den sekundära forskningsfrågan. Företagens 

datainsamlingsprocesser och analytiska förmåga visade sig vara otydliga och sakna en 

systematisk struktur. Endast grundläggande processer för att kvantifiera resultat från 

sociala medier kunde identifieras. 

Den empiriska undersökningen lyfte fram en osäkerhet av vilka mätvärden som borde 

beaktas för att kvantifiera aktiviteterna på sociala medier. Således kan inga valida 

slutsatser göras på basis av de insamlade data från den empiriska undersökningen. För 

att bättre förstå hur företag mäter det affärsvärde som skapas som resultat av deras 
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användning av sociala medier rekommenderas att detta ges ett primärt fokus i framtida 

forskningsprojekt.  

6.2 Praktiska implikationer 

Avhandlingen har visat hur sociala medier används av finska små och medelstora företag 

för värdeskapande. Samtidigt har avhandlingen lyft fram potentiella 

användningsområden som åtminstone inom samplet kan anses vara outnyttjade. Således 

har avhandlingen presenterat praktiska implikationer för hur sociala medier kan 

användas på ett effektivt sätt för att skapa möjliga konkurrensfördelar. Eftersom de 

sampelföretag som deltog i intervjuerna hörde till de företag som hade de största och 

mest aktiva kanalerna på sociala medier är det rimligt att anta att resten av samplet inte 

har större nytta av sociala medier. Därmed har avhandlingen lyft fram intressanta 

värdeskapande funktioner för sociala medier framför allt för entreprenörer med nyligen 

grundade företag. Framför allt användningen av sociala medier som ett kostnadseffektivt 

och mångsidigt marknadsförings- och kommunikationsverktyg kan på basis av resultatet 

konstateras vara en central värdeskapare. Dessutom har avhandlingen lyft fram några 

sekundära värdeskapande roller för sociala medier som ett verktyg för utveckling av 

varumärkeskapital, försäljning, effektivering av rekryteringsprocesser mm. 

Utöver detta kunde dessutom en bristande användning av sociala medier inom samplet 

identifieras. Givetvis går resultatet från den kvantitativa kartläggningen inte att 

generalisera eller anta representera alla små och medelstora företag. Däremot ger det 

ändå någon slags indikation åtminstone för det lokala marknadsläget. Således kan nya 

företag med väldigt begränsade resurser, redan skapa små konkurrensfördelar genom 

att utnyttja sociala medier på ett effektivt sätt. 

På samma gång har avhandlingen presenterat utmaningar för prestationsmätning av 

aktiviteterna på sociala medier. Avhandlingen lyckades inte identifiera tydliga 

implikationer för hur affärsvärde skapat med hjälp av sociala medier kan mätas, men 

däremot redogjort för problemen. Ett behov av analytiska förmågor och processer kunde 

identifieras.  

6.3 Undersökningens begränsningar 

Avhandlingen och dess implikationer begränsas av ett antal faktorer. En av 

begränsningarna är avhandlingens urvalsstorlek och hur urvalet gjorts. Urvalet kan till 

hög grad anses vara ett bekvämlighetsurval och antalet intervjuer som resultatet baserar 
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sig på är relativt lågt. Som följd av detta är avhandlingens resultat svårt att generalisera. 

Detta är ändå inte nödvändigtvis ett problem eftersom målet med kvalitativa 

forskningsmetoder sällan är att skapa generaliserbara resultat. (Bryman & Bell 2015) 

Urvalet av de två företagsinkubatorerna lokaliserade i Helsingfors begränsar resultatets 

möjlighet att jämföras till andra grupper eller kontext. Eftersom sampelföretagen 

representerade medlemmar av två företagsinkubatorer påverkar inkubatorernas 

värderingar och preferenser vilka företag som får medlemskap. Detta kan leda till att 

inkubatormedlemmarna representerar en del industrier starkare än andra. Således kan 

samplet inte antas vara en fullständig representation av finska små och medelstora 

företag. 

Forskningsprojektets tidtabell och forskarens erfarenhet är också delvis begränsande 

faktorer. Eftersom forskningsprojektet är en avhandling på magisternivå har projektet 

en något begränsad tidtabell. Ytterligare påverkas resultatens trovärdighet av forskarens 

erfarenhet. Eftersom forskningsprojektet är en avhandling på magisternivå baserar sig 

resultatet i större grad på tidigare gjorda studier och data insamlat för undersökningen, 

istället för forskarens expertis eller kompetenser. 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Som konstaterats i avhandlingens introduktion och kapitel 2 är kopplingen mellan 

sociala medier och värdeskapande ett delvis bristfälligt forskningsområde. Trots att 

diverse värdeskapande funktioner har identifierats, finns det problem framför allt 

relaterade till kvantifieringen av värde skapat med hjälp av sociala medier. Därför kunde 

det vara av intresse för framtida forskning att fokusera på att kvantifiera värdet för 

specifika värdeskapande funktioner av sociala medier. Detta kunde leda till indikationer 

för hur effektivt sociala medier fungerar som ett verktyg för värdeskapande inom de olika 

delområdena av verksamheten.  

Dessutom finns det ett behov att undersöka vilka de mest centrala mätvärdena för de 

olika aktiviteterna på sociala medier är. Ifall mätvärden och nyckelindikatorer går att 

identifiera blir det också lättare att vidare utforska de verkliga finansiella fördelarna de 

olika aktiviteterna resulterar i. Samtidigt skulle denna typ av forskning göra det lättare 

för entreprenörer att identifiera vilka de mest vägande prestationsmätarna för deras 

verksamhet är.  



65 

  

Vidare finns det även ett behov att undersöka hur företag kan utnyttja öppen innovation 

och samskapande av värde med hjälp av sociala medier. Eftersom sociala medier har 

potentialen att fungera som en mångsidig resurs för företag kunde det vara intressant att 

undersöka dess värde för utvecklingsarbete och innovationsprocesser. Forskning som 

jämför företag som använder sig av öppen innovation över sociala medier med företag 

som inte använder sig av öppen innovation kunde skapa värdefulla insikter. Exempelvis 

kunde det vara intressant att undersöka ifall användningen av öppen innovation med 

hjälp av sociala medier leder till en snabbare tillväxt. 

Samtidigt kunde det vara intressant att utföra bredare kvantitativa undersökningar och 

kartläggningar. Genom att undersöka hur aktivt och för vilka värdeskapande funktioner 

sociala medier används av företag inom större sampelgrupper kunde en bättre 

helhetsuppfattning skapas.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsinformation 

• Namn, position inom företaget, epost, telefonnummer (Publiceras inte i 

avhandlingen): 

 

• Vad består företagets huvudverksamhet av och vilka tjänster erbjuder ni? 

 

• När grundades företaget? Hur många anställda har företaget? 

 
Tema 1: Allmän attityd för användningen av sociala medier 

• Hur ofta publicerar ni något på sociala medier? (Varför?) 

 

• Vilka sociala medier använder ni oftast? (Varför?) 

 

• Vad är ert syfte med att använda sociala medier? För vilka huvudsakliga 

funktioner använder ni dem? (Varför just dessa?) 

 

• Anser du att sociala medier är en kritisk komponent av en effektiv 

affärsstrategi? (Om ja på vilket sätt? / Om nej, varför inte?) 

 

• Anser du att ni har tillräckliga resurser (i form av tid, pengar och 

kunskap) allokerade för att på ett effektivt sätt använda sociala medier? 

(Varför? / Varför inte?) 

 

Tema 2: Värdeskapande 

• Skulle du säga att er användning av sociala medier skapar värde för 

företaget? (Om ja, på vilket eller vilka sätt? / Om nej, varför inte?) 

 

• Använder ni sociala medier för utveckling av era tjänster eller produkter 

genom samarbete med era kunder? (Om ja, på vilket eller vilka sätt? / 

Om nej, varför inte?) 
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• Vilka är de största riskerna som du anser finnas för företag då det 

kommer till användningen av sociala medier? 

 

Tema 3: Kompetenser och strategi 

 

• Har ni en strategi för sociala medier? 

 

• Har du eller någon annan ansvarsperson inom företaget utbildning, 

förkunskaper eller expertis för användning av sociala medier? (Anser du 

det nödvändigt?) 

 

• Samlar ni data med hjälp av sociala medier? Ifall ja, för vilka funktioner 

inom företagsverksamheten använder ni denna data? 

 

• Följer ni med eller beräknar ni avkastningen på era investeringar (ROI) i 

sociala medier? (Om ja, hur? / Om nej, varför inte?) 

 

• Finns det aspekter kopplade till användningen av sociala medier som du 

anser vara speciellt utmanande? (På vilket / vilka sätt?) 

 
 

 

 

 

 


