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Sammanfattning 

Sociala nätverkssidor har utvecklats till ett av de mest populära och snabbast växande 

aktiviteterna på internet. Att mäta effektiviteten av nätverkande är svårt. Många 

författare inom relationsmarknadsföring har argumenterat för att förbättra företagens 

förmåga att erhålla, hantera och att interagera med kunder. Kvalitativa intervjuer har 

använts för att svara på vilka ekonomiska fördelar respektive nackdelar företag i Sverige 

har fått av att investera i sociala medier och vilka faktorer ligger bakom. Att 

marknadsföra sig på sidor som Facebook blir naturligt när unga konsumenter är 

målgruppen. Förr strävade organisationer mot att förbättra resultatet, men numera kan 

organisationer drivas av ett sökande av legitimitet. Osäkerheten kring Facebook och 

sociala medier verkar vara stor då de flesta företag inte har gjort någon förkalkyl och 

inte gör några mätbara vinster på investeringen. Teorin och respondenternas svar tyder 

på att målgruppen på Facebook når allt högre upp i åldrarna, men frågan är om det är 

lika effektivt att ha äldre generationer på Facebook som målgrupp. Kritik och word of 

mouth har både positiva och negativa konsekvenser för företag på sociala nätverkssidor 

vilket företag är medvetna om, men kanske inte tar på allvar.  
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1 Bakgrund 

 

Sociala nätverkssidor har utvecklats till ett av de mest populära och snabbast växande 

aktiviteterna på internet. Sociala medier attraherar redan hundratals miljoner användare 

och antalet ökar konstant (Lorenzo-Romero et al., 2011). De anses vara av stor vikt för 

både individer och företag eftersom de upprätthåller och skapar nya sociala kontakter 

med deras användare (Lorenzo-Romero et al., 2011).  Jämfört med traditionella 

kommunikationskanaler som television och radio skapar sociala nätverkssidor mer tillit 

hos mottagarna. Användare litar på andra användare och vänner. Dessa sidor kan 

dessutom erbjuda användare underhållning och större socialt inflytande (Shu, 2011). 

Den mest använda sociala nätverkssidan är Facebook (Castronovo & Huang, 2012). Av 

Facebooks användare är 50% aktiva medlemmar som loggar in på Facebook varje dag 

och spenderar 700 miljarder minuter per månad på Facebook (Indrupati, 2012).  

Lorenzo-Romero et al. (2011) beskriver att företag mer och mer upptäcker den 

potentiella roll sociala nätverk kan ha inom marknadsföring, och även de möjligheter 

det ger att analysera och observera användarbeteende. Enligt Castronovo & Huang 

(2012) har den stora mängden marknadsföring lett till att kunder kräver mer autenticitet. 

De beskriver att detta är ett mönster som visat sig i både Europa och USA. Hög tillväxt 

inom nya medier har gett företagen större möjligheter att förstå konsumenter bättre samt 

att hantera kundinteraktioner. Sociala nätverkssidor skapar mer aktiva kunder och 

betoning på kundvård resulterar i betydande förändringar när företag marknadsför sina 

produkter och tjänster. Indrupati (2012) konstaterar att sociala nätverk har blivit så 

populära att internationella företag numera hyr analytiker inom sociala medier. 

Uppkomsten av webbsidor som till exempel Facebook har ökat intresset för analys av 

dessa (Haelein, 2011) och betydelsen har ökat inom informationssystem (Sheng et al., 

2011).  

Ett exempel på sociala mediers framgång är att PepsiCo Beverages America ersatte sin 

tradition att sända reklam i Super Bowl 2011 och istället omfördelade sina resurser 

genom att införa sociala medier i sin marknadsföringsstrategi. De 20 miljoner dollar 

som avsatts för Super Bowl spenderades istället på en tävling online där konsumenter 

kunde vinna pengar genom att logga in på Facebook och Twitter. På så sätt fick 

företaget information om konsumenternas preferenser. Som beskrivet av Shiv Singh, 
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chef för digital marknadsföring för PepsiCo, är sociala medier en investering för att 

förstärka varumärket. (Looney & Ryerson, 2011).  

Fram tills nyligen har kommunikationen mellan organisationer och konsumenter varit 

envägskommunikation (Meadows-Klue, 2008). Facebook erbjuder företag  möjligheten 

att inrikta sig på vissa målgrupper och skapa tvåvägskommunikation (Castronovo & 

Huang, 2012). Det är möjligt för organisationer att skapa en egen profil, rekrytera 

medlemmar och interagera med dem. Genom att göra detta har de möjlighet att 

kommunicera på samma nivå som sina användare, kontinuerligt hålla kontakten med 

dem och detta till en relativt låg kostnad. Woodcock et al. (2011) menar att sociala 

medier möjliggör att organisationer kan nå ut för att engagera sig i kunder på deras 

villkor, när de vill, var de vill, där de arbetar, när de reser och genom kanaler de själva 

väljer. 

1.1 Problemdiskussion 

 

Många författare inom relationsmarknadsföring har argumenterat för att förbättra 

företagens förmåga att erhålla, hantera och att interagera med kunder. Det har visat sig 

en mer  användbar strategi än tidigare använda strategier (Stone et al, 2000). Sheng et 

al. (2011) menar att det är viktigt med förbättringar av resursoptimering i sociala 

nätverk. Genom att investera tid kan värdefulla relationer till konsumenter utvecklas.  

Att mäta effektiviteten av nätverkande är svårt. Nya tekniker på vilket sätt websidor 

skapas och de kanaler människor använder har gjort det svårt att mäta volymen och i 

vilken utsträckning konsumenter använder sig av sociala nätverkssidor (Stroud, 2008). 

Det har gjorts många försök att mäta värdet av relationer och nätverk som intäkter och 

resultat och intresset har vuxit parallellt med relationsmarknadsföring (Gummesson, 

2004). Många forskare har påvisat relationer mellan engagemang och ökad försäljning, 

men marknadsföringkostnader i sociala nätverk i relation till reklam och ökad 

försäljning är oklar (Woodcock et al., 2011) men det finns ett signifikant och positivt 

samband finns mellan intäkter och användandet av sociala nätverk som Facebook. Det 

finns även möjlighet att selektivt informera kunder på en personlig nivå angående 

produkter eller tjänster och på så vis använda sociala nätverkssidor som kundtjänst 

(Lorenzo-Romero et al., 2011).   
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1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka följder ett företag kan förvänta sig när de 

skaffar en Facebook-profil och om utfallet blivit som beräknat. Då området sociala 

nätverk fortfarande är ganska outforskat ställs följande frågor:  

 

Vilka ekonomiska fördelar alternativt nackdelar har företag fått av att investera i 

sociala medier och vilka bakomliggande faktorer anges?  

- Hur har organisationer planerat inför att investera i sociala medier? 

- Hur effektivt tycker företag att det är att använda en kanal som Facebook? 

- Har de märkt någon skillnad i det finansiella resultatet sen de skapade en 

Facebook-profil? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Sverige ligger högt på internationella jämförelser i internetutveckling (Findahl, 2013). 

Detta är ett skäl till att vi har avgränsat oss till Sverige. Studien omfattar såväl statligt 

ägda som vinstdrivande organisationer. Organisationerna är geografiskt utspridda i 

Sverige och samtliga vänder sig till den svenska marknaden med deras Facebook-

profiler.  
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2 Metod 

 

Metodavsnittet utgår från problemformuleringen och beskriver hur studien har gått till 

och motiverar varför studien har utförts på följande vis. Avsnittet inleds med val av 

undersökningsmetod, följt av kvalitativ information och strategi. I val av 

fallstudieobjekt beskrivs vilka respondenter som valts ut och varför. Avsnittet avslutas 

med datainsamlingsmetod och trovärdighet.  

 

2.1 Val av undersökningsmetod 

 

Denna uppsats är explorativ då det är den design som används om man är osäker på vad 

det fenomen som undersöks egentligen ser ut. Ett passande sätt att ta reda på 

information är att gå till den ursprungliga källan som kan ha mest information om och är 

mest insatt i problemet. Studien har en deduktiv ansats på forskning då utgångspunkten 

för uppsatsen är att befintliga teorier studeras för att kunna jämföras med de empiriska 

resultaten. När man har en deduktiv ansats testar man befintliga teorier snarare än 

kommer fram till nya (Saunders et al., 2009). 

2.2 Kvalitativ information 

 

Studien har en kvalitativ forskningsdesign, vilket innebär att den empiriska studien 

kommer resultera i icke-numeriska data (Saunders et al., 2009) En forskning med 

kvalitativ metod är baserad på ord och inte siffror. Man samlar rådata och studien 

baseras normalt på antingen frånvaro eller närvaro av ett visst fenomen (Svenning, 

2000). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats men är medvetna 

om att viss information utgår från kvantitativa data. Dock är det den kvalitativa datan vi 

är intresserade av för att få reda på de bakomliggande faktorerna.  

2.3 Strategi 

 

Vi använde intervjuer vid insamling av empiriskt material. Det är då viktigt att  ha i 

åtanke att människor ser saker ur ett personligt perspektiv. Subjektivism fokuserar på 
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hur individer tolkar deras arbete i form av förväntningar och deras roll i företaget. Det är 

möjligt att personer med liknande rollar har olika uppfattningar om samma situation. 

Människors olika uppfattningar kan bero på erfarenheter och syn på samhället. På grund 

av dessa olika tolkningar av en situation tenderar människor att agera olika (Sauders et 

al., 2009).  

En kvalitativ intervju är mer flexibel än en kvantitativ eftersom den är mindre 

strukturerad och lämnar möjlighet till följdfrågor. De kvalitativa intervjuerna delas in i 

två olika grupper, ostrukturerade och semistrukturerade. Den ostrukturerade intervjun 

består oftast av en stor fråga som respondenten sedan får besvara fritt. En 

semistrukturerad intervju består däremot av flera frågor som lämnar möjlighet till öppna 

svar och följdfrågor. Frågorna har ingen bestämd följd utan kan ställas i den ordningen 

som faller naturligt under intervjusituationen (Björklund & Paulsson, 2003). Vi har 

utgått från en semistrukturerad intervjustruktur. Vid utformningen av frågor har vi 

utgått från Jacobsens (1993) råd att först göra en lista över alla de ämnen man vill prata 

med respondenten om. Sedan bedömer man frågornas funktion och väljer ut de som 

passar bäst och ska prioriteras. Därefter genomförde vi provintervjuer med varandra för 

att testa frågornas funktion. Beroende på typen av frågor har vi även förberett eventuella 

följdfrågor.  

Vi har valt att använda oss av fallstudie som lämplig metod för vår studie. En fallstudie 

innebär att undersöka samtida verkliga fenomen genom detaljerad analys av ett 

begränsat antal händelser eller förhållanden (Zainal 2007). En anledning till vårt val är 

att det är ett aktuellt och nutida problem som studeras där vi som forskare har en 

begränsad kontroll över det som vi studerar och kan på så sätt inte manipulera några 

relevanta variabler (Yin, 1984).  Fallstudiens styrka är också att den kan hantera flera 

olika typer av empiriskt material, så som dokument, vetenskapliga artiklar, intervjuer 

med mera vilket passar den här studien då vi har frågor som innefattar både kvalitativ 

och kvantitativ information.  Fallstudien ger oss också en mer ingående studie än andra 

vetenskapliga metoder (Merriam, 1994).  

 

2.4 Val av fallstudieobjekt 
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Vi har valt att göra intervjuer på välkända företag som vänder sig direkt till 

konsumenter och inte till andra företag, eftersom de använder sig av andra kanaler av 

marknadsföring. Respondenterna har en Facebook-profil som vänder sig till den 

svenska marknaden och där det finns möjlighet för konsumenter att skriva frågor och ge 

kritik samt möjlighet för företagen att ge respons. Ett femtiotal organisationer har 

tillfrågas, och arton av dem valde att hjälpa oss med vår undersökning. Själva 

intervjuerna genomfördes via telefon då våra respondenter är geografiskt utspridda. Den 

person vi har talat med på respektive företag har antingen varit ansvarig för kundtjänst 

eller ansvarig för sociala medier.  

 

Sverige ligger högt på internationella jämförelser i internetutveckling. I World 

Economic Forums Network readiness index för 2012 kommer Sverige på första plats 

före Singapore och Finland. Sverige kommer också högst upp i WWW Foundations 

Web index 2012 vilket är ett index som bygger på både statistik och expertbedömningar 

och täcker in allt ifrån infrastruktur, tillgängligt innehåll och internets påverkan på 

politik, ekonomi och sociala förhållanden. Sverige ses som det land i världen där 

internet har haft störst påverkan. Sverige är bäst på att ”sätta internet i arbete”, före 

USA, Storbritannien och Kanada (Findahl, 2013). Detta är skälet till att vi vill studera 

företag i Sverige.  

2.5   Datainsamlingsmetod 

 

Vid insamling och bearbetning av information och data finns det olika metoder att 

använda sig av. Samtliga metoder kan delas upp i grupperna sekundärdata och 

primärdata (Björklund &Paulsson, 2003.) 

2.5.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som samlats in i ett annat syfte än den aktuella studien och 

innebär att man använder sig av data som forskaren inte samlat in själv. Informationen 

kan vara vinklad eller inte heltäckande vilket det är viktigt att vara medveten om. 

Sekundärdata kan hittas till betydligt lägre kostnader än vad det skulle kostat att 

genomföra studien på egen hand och är av hög kvalitet om man använder sig av 

trovärdiga och vetenskapliga databaser (Bryman & Bell, 2005). I den teoretiska 
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referensramen använder vi oss av vetenskapliga artiklar, läroböcker, hemsidor, tidigare 

studier, Facebook-profiler och annan litteratur som är väsentlig för vår studie.  

2.5.2 Primärdata 

Primärdata innehåller den informationen som samlats in specifikt för den aktuella 

studiens syfte. Till denna kategori räknas bland annat intervjuer, experiment och 

observationer (Björklund & Paulsson, 2003). Vår studie innefattar primärdata i form av 

intervjuer via telefon. När den empiriska informationen har samlats in har vi förutom 

åsikter och fakta även siffror på hur mycket resurser som läggs på företagen Facebook-

profiler. Dessa siffror  analyseras sedan för att få reda på huruvida de företag vi har varit 

i kontakt med tjänar eller inte på att investera i sociala medier. Intervjuerna har spelats 

in och sedan skrivits ut på papper, varefter texten och informationen har bearbetats för 

att skapa en struktur i empirin.  

2.6 Trovärdighet 

 

Validitet och reliabilitet utgår främst från kvantitativa studier och ett mer relevant 

begrepp för kvalitativa studier är trovärdighet. Genom att visa läsaren att all information 

är insamlad på ett relevant och seriöst sätt för den aktuella problemställningen ökar 

trovärdigheten. Det är omöjligt som intervjuare att vara helt objektiv utan åsikter inför 

en intervju då alla människor har olika erfarenheter och uppfattar situationer olika. Trots 

detta försöker vi genom att utgå från teorin vara så objektiva som möjligt och undvika 

att påverka respondenten då det är respondentens opåverkade föreställningar vi vill åt 

(Trost, 2005). 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra krav som ska uppfyllas: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga krav är utifrån 

kriterierna uppfyllda då vi har informerat respondenterna om studiens innehåll och de 

har svarat att de vill genomföra intervjun. Sekretessen har varit viktig för oss då vi har 

erbjudit våra respondenter vara anonyma, vilket samtliga respondenter avböjt. 

Anonymitet underlättar för respondenterna att svara ärligt på känsliga frågor (Trost, 

2005). Vi anser att vi ökat trovärdigheten för vår undersökning genom att uppfylla dessa 

krav.   
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3 Teori 

 

Den teoretiska referensramen inleder med att förklara skälen till att företag liknar 

varandra. Därefter förklaras sociala nätverkssidor och socialt kapital. Detta följs av en 

diskussion kring vilka målgrupper som kan nås på Facebook och hur kommunikation 

och interaktion skapas. Teoriavsnittet avslutas med ett avsnitt om kalkylering och 

PENG-modellen.  

 

3.1 Sociala nätverkssidor 

 

3.1.1 Sociala nätverk och deras funktion 

Syftet med sociala nätverk är att hantera kontakter och relationer (José & Soares, 2011). 

De tekniker som används idag skapar påtryckningar på en social förändring i 

interaktionen med organisationer med hjälp av tvåvägskommunikation (Meadows-Klue, 

2008). Sociala nätverkssidor definieras som websidor som tillåter utvecklingen av 

relationer genom att samla användbar information och dela det med människor. 

Medlemmar kan även skapa grupper som tillåter interaktion mellan användare med 

liknande intressen (Lorenzo-Romero et al., 2011). Sociala nätverk, såsom Facebook, 

Twitter och andra medlemsbaserade internetsidor tillåter medlemmar att presentera sig 

själva, sina nätverk av vänner och att upprätthålla och söka nya kontakter. Den tidsbrist 

som idag finns i människors vardag leder till att datorbaserad kommunikation så som 

sociala nätverk ökar (Sheng et al., 2011). Enligt Evans-Cowley (2010) är sociala 

nätverk en möjlighet för allmänheten att stärka sociala band och hålla kontakten trots 

geografiska avstånd. 

  

Medlemmar kan kontakta  andra medlemmar och få ett personligt nätverk på internet. 

Funktioner kan vara att göra statusuppdateringar, dela med sig av personlig information 

och diskutera och anordna evenemang (José & Soares, 2011). Det är även möjligt att 

skapa grupper med ett speciellt ämne och bjuda in andra medlemmar, där de kan göra 

egna inlägg, svara på andras inlägg, dela med sig av åsikter och lägga till information. 
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Grupper på Facebook bidrar med att likasinnade diskuterar frågor och de flesta grupper 

fokuserar på ett visst ämne (Evans-Cowley, 2010).  

3.1.2 Fördelar med sociala nätverk 

Looney och Ryerson (2011) menar att internetsidor för sociala nätverk, såsom 

Facebook, erbjuder företag en stor spridning av sina budskap till en bred målgrupp, och 

detta till en minimal kostnad. Många organisationer investerar i sociala nätverk för att 

snabbt skapa eller marknadsföra deras varumärke genom att sprida sitt innehåll med 

tävlingar och andra sätt att engagera konsumenter (Meadows-Klue, 2008). Enligt Kumar 

et al. (2012) förändras organisationers traditionella kampanjer och de utvecklar den 

traditionella envägskommunikationen till en dialog med kunder genom sociala medier. 

Enligt Evans-Cowley (2010) erbjuder Facebook en möjlighet till mer än affärsrelationer 

och skapar en känsla av intimitet och vänskap. Evans-Cowley (2010) menar även att 

känslan av intimitet är en faktor när företag ska planera hur de ska kommunicera med 

sina kunder och uppmana till interaktion. Om företag effektivt ska nå sina kunder måste 

de gå genom media som kunder aktivt använder (Indrupati, 2012). Enligt Looney och 

Ryerson (2011) är det inte frågan om, utan, snarare i vilken utsträckning, de ska bli en 

del av konsumenters personliga nätverk (Looney & Ryerson, 2011). Woodcock et al. 

(2011) menar att Facebook skapar möjlighet att ”fiska där fiskarna finns”. Indrupati 

(2012) anser att om tidningar, radio och television är de traditionella medierna är det 

numera sociala medier som gäller, men sociala medier är fortfarande i 

utvecklingsstadiet (Evans-Cowley, 2010). 

Ett exempel på marknadsföring är en organisation med 100 medlemmar på Facebook. 

Till dessa 100 medlemmar skickas ett budskap ut, vilket uppskattas av 10 medlemmar. 

Genom att dessa 10 medlemmar visar på Facebook att de uppskattar budskapet delas det 

med deras vänner genom medlemmarnas profiler. Om var och en av de 10 

medlemmarna har 300 vänner har budskapet precis nått 3000 personer (Evans-Cowley, 

2010).  

3.1.3 Nackdelar med sociala nätverk 

De mest påtagliga konsekvenserna vad gäller sociala nätverk  är förändringen av 

maktbalansen mellan företag och konsumenter. Konsumenter har möjlighet att dela med 

sig av sin kunskap och åsikter om produkter och tjänster över internet (José & Soares, 
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2011). Att skapa en profil på Facebook som företag har fördelar men även strategiska 

risker för ett varumärke. Om kunskap om företag sprids kommer värdefulla kunder, 

eventuella framtida kunder och andra inflytelserika intressenter som ses som tillgångar 

för ett företag inte vara möjliga att kontrollera över tid (Woodcock et al., 2011).  

När kunder anser att företag har behandlat dem illa kan de ta till offentliga åtgärder för 

att försöka skada dem. Websidor som bland annat Facebook erbjuder arenor för 

klagomål. Om organisationer har missnöjda kunder som vill hämnas kan detta få 

allvarliga konsekvenser. Tills för några år sedan var skadan av word of mouth 

begränsad till en ganska liten publik, men onlineaktiviteter gör att meddelanden kan 

sprida sig och nå miljoner av människor inom en kort tidsperiod (Tripp, 2011). Mycket 

visar på att den teknologiska framgången också gör att transparent marknadsföring kan 

minska kunders lojalitet (Stone et al, 2000).  

3.1.4 Facebook 

Det mest använda sociala nätverket är Facebook som år 2010 hade mer än en halv 

miljard medlemmar världen över. Facebook startades 2004, till att börja med avsett för 

Harvardstudenter. Sedan expanderade Facebook till andra universitet och high schools, 

därefter till företag och till sist till allmänheten under 2006. Efter nio månader hade 

Facebook 100 miljoner medlemmar. I ”Socialnomics”, en populär mediablogg, sades 

det att om Facebook var ett land så skulle det vara det tredje största landet i världen 

(Indrupati, 2012). Nu har de sociala nätverkens expansion stannat upp i Sverige. De 

senaste fem åren har tio nya procent av befolkningen i Sverige anslutit sig till Facebook 

men under 2012 har ökningen avstannat och antalet medlemmar är ungefär lika många 

som året innan (Findahl, 2013).  

 

Findahl (2013) har studerat användningen av sociala nätverk och gjort telefonintervjuer 

med cirka 2500 svenskar. Studien visar att alla som säger sig använda sociala nätverk 

även använder Facebook och att det är i 50 års ålder andelen icke- eller sällananvändare 

börjar överstiga andelen regelbundna användare.  

Att enbart ha en Facebook-profil är gratis men företag kan använda sig av fyra olika 

tilläggstjänster för att marknadsföra sig och öka spridningen av sitt budskap. Priserna 

för marknadsföring på Facebook sätts individuellt utefter ett protokoll beroende på 
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bland annat storleken på organisationen. Det finns fyra olika tilläggstjänster för företags 

Facebook-profiler (Darwell, 2013). 

Med funktionen ”sponsored stories”  betalar företag för att lyfta fram aktiviteter hos 

medlemmar så att  budskapet når fler människor. Målet med ”sponsored stories” är att 

få fler användare att göra samma sak som vännerna. Den vanligaste formen är ”page 

likes”, vilket innebär att man som användare går in och gillar företagets Facebook-

profil. Det är en aktivitet som ses av andra eftersom företaget betalat för att fler ska se 

just den aktiviteten. Det syns då i vänners nyhetsflöde (Darwell, 2013).  

Med hjälp av så kallade ”page post ads” börjar det som ett budskap på företagets 

Facebook-profil som sprids av  intresserade använde. Ett exempel är företags tävlingar 

där medlemmar ska dela inlägget för att ha chans att vinna. Denna marknadsföring kan 

ses av alla användare av Facebook, även om de inte är vänner eller följare, till skillnad 

från de andra sätten. Det kan även komma upp hos användare som föreslagna sidor att 

gilla och på så sätt skapa fler följare till företagets Facebook-profil (Darwell, 2013).  

Med så kallade ”promoted posts” kan medlemmar använda sig av en ”promote button” 

för att dela någonting som de tycker om och vill sprida, och på så sätt får företaget 

reklam. Företagen betalar bara för antalet klick på knappen. Denna marknadsföring syns 

då bland användarnas vänner och profilens följare (Darwell, 2013). 

Funktionen ”marketplace ads” innebär att företag köper ren reklam som visas konstant 

på Facebook, oftast vid sidan av användarnas profil. Annonsen riktas så att den bara 

visas för en önskad målgrupp vilken kan gå på kriterier som civilstatus, om de har barn 

eller ej och annan personlig information (Darwell, 2013). 

3.2 Socialt kapital 

 

3.2.1 Nyttan med relationer 

Teorin om socialt kapital har uppkommit genom att forskare har försökt mäta nyttan 

med sociala relationer med hjälp av sociologi, psykologi och ekonomi. Det finns olika 

definitioner på socialt kapital, men den vanligaste är att socialt kapital är förmågan att 

säkra vinster genom medlemskap i sociala nätverk eller andra sociala strukturer. Ett 

komplement till detta är de tekniska medel som finns att skapa ett nyttomaximerande 
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ramverk för sociala interaktioner mellan individer. Organisationer kämpar med att söka 

nya vägar att förbättra sina finansiella resultat. Teorin om socialt kapital beskrivs bland 

annat som en investering i sociala relationer med förväntad avkastning  (Mesut, 2005). 

Socialt kapital, vare sig det är i verkliga världen eller online, består av nätverk av 

relationer (Evans-Cowley, 2010).  

Studier har funnit att sociala nätverk har positiva effekter på interaktion och 

engagemang (Evans-Cowley, 2010). Indurpati (2012) beskriver att Facebook inte längre 

anses vara endast ett socialt nätverk, utan en guldgruva för företag (Indrupati, 2012). 

Långsiktiga kundrelationer är ett företags viktigaste tillgång. Det beräknas kosta sex till 

nio gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla en långsiktig kund. Dessutom ökar 

vinsten per långsiktig kund då denne är beredd att spendera mer pengar, betala högre 

priser och rekommendera företag och produkter till vänner. Ju mer ett företag kan stärka 

kundrelationer, desto mer kostnadseffektiv blir marknadsföringen (Duncan & Moriarty, 

1998).  

3.2.2 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring, i litteraturen benämnt customer relationship management 

(CRM), är användningen av relationsorienterade handlingar gjorda för att bygga upp 

konsumenternas lojalitet och är effektivt för att öka företags lönsamhet. Det har skett en 

övergång från en produktcentrerad syn på marknadsföring mot en med kundfokuserad 

syn där konsumenters åsikter värderas högt. En effektiv hantering av kundrelationer 

börjar med att identifiera och förvärva kunder (Castronovo & Huang, 2012). 

Effektiva CRM strategier består av två huvudkomponenter. Den första komponenten är 

kompetens inom kunskapshantering: insamling, analys, spridning och tillämpning av 

kundinformation från en kunddatabas. En databas ger företaget den information den 

behöver för att effektivt påverka sina kunder på ett sätt som skapar kundvärde och ökar 

lojaliteten (Castronovo & Huang, 2012). Organisationer kan välja att spara data över 

sina mest värdefulla kunder i en dator parallellt med sociala medier (Woodcock et al., 

2011). 

Den andra huvudkomponenten är kompetens inom relationsmarknadsföring; att 

utveckla och upprätthålla givande relationer över tid. Det är viktigt att kommunicera ett 
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konsekvent budskap över tid och i rätt media (Castronovo & Huang, 2012). Enligt Stone 

et al. (2000) har CRM många långsiktiga effekter på företag. 

Något som kan förvåna ledningen när de inför CRM är att de upptäcker att kunder 

kontaktar eller försöker kontakta organisationen mycket oftare och på fler sätt än vad de 

tror. Ofta kan kunder fundera på att ta kontakt men låter bli eftersom det kan vara 

komplicerat (Stone et al, 2000). Då brukar de ofta prata med bekanta om sin besvikelse 

eller vända sig till en konkurrent. Därför kan missnöjda kunder ses som en tillgång om 

de på ett lätt sätt kan berätta varför de är missnöjda så att organisationer på så vis vet 

vad som är fel och kan åtgärda dessa fel (Sterne, 2000). Kunder som är helt 

tillfredsställda – eller missnöjda men som har blivit väl kompenserade – kan bli bra 

förespråkare för organisationen. De kan ge rekommendationer till andra. Kraften i 

rekommendationer är betydelsefull både för företag och för kunder (Stone et al, 2000). 

Gummesson (2004) är skeptisk till CRM och menar att ledningen för företag måste 

ställa sig frågan om CRM verkligen betalar sig och om det är möjligt att mäta 

avkastning i relationer på samma sätt som med investeringar. 

 

3.3 Målgrupp på Facebook 

 

3.3.1 Intressentmodellen 

Företag har olika intressenter som bidrar till deras lönsamhet och kräver ersättning. 

Detta synsätt kallas intressemodellen. Företags intressenter utgörs av alla organisationer 

och individer som påverkar och påverkas av företaget. I nedanstående figur har dessa 

indelats i åtta grupper som strukturerats parvis i fyra kategorier (Andersson, 1997).  
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Figur 1. Intressentmodellen ( Andersson, 1997) 

Företagsledningens uppgift är att få intressenterna att lämna tillräckliga bidrag så att 

företaget kan fortsätta sin verksamhet. Företagsledningen måste därför tilldela 

intressenterna så stora belöningar att de vill fortsätta vara intressenter. Bidrag och 

belöningar utgör en intressebalans, men detta innebär inte att alla intressenter har lika 

stort inflytande på företaget. Ett företags mål utvecklas utifrån intressenternas krav 

(Andersson, 1997). Alla kunder är inte likadana. Det gäller för organisationer att 

identifiera vinstgivande kunder, få information om deras värderingar, analysera deras 

behov för att sedan fokusera på dem och övervaka deras tillfredsställelse (Cahill, 1997).  

3.3.2 Användare av Facebook 

Att marknadsföra sig på sidor som Facebook blir naturligt när unga konsumenter är 

målgruppen. Indikationer finns för att konsumenter, speciellt kvinnor och tonåringar, är 

villiga att betala för produkter som har en social fördel. Så kallade “Millennials”, som 

brukar identifieras som människor som är födda mellan 1985 och 2005, är mer pålitliga, 

toleranta och mer beresta än sina föräldrar. Men det som skiljer dem mest från tidigare 

generationer är att de är angelägna om att ha digitala sociala nätverk. Dagens ungdomar 

vill visa sitt stöd till de företag som tar socialt ansvar (Furlow, 2011). De socialt 

engagerade konsumenterna anses vara viktiga då de tros vara de mest märkeslojala 

konsumenterna. Relationsskapande är väsentligt för lojalitet och där spelar sociala 
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nätverk en roll (Coulter & Roggeveen, 2012). Trots att det är flest ungdomar som har 

Facebook är människor mellan 40 och 60 år den mest växande ålderskategorin som går 

med i Facebook. Stroud (2008) menar att skälet till att människor använder Facebook 

bland annat är mode. 

Det finns en tendens att unga tidigare än vuxna accepterar ny teknologi. Teknologi 

associeras ofta med mode och en känsla av tillhörighet. Teknologier ger möjlighet att 

leverera vinster och kan accepteras även av äldre. Sociala nätverk följer detta mönster 

(Stroud, 2008). Sparad ansträngning på grund av enkel användning kan göra det möjligt 

för individen att utföra fler uppgifter under kortare tid. När ett system uppfattas som 

svårt är det mindre sannolikt att det används. Mellan två system som erbjuder samma 

funktioner är det mest lätthanterliga som föredras och till följd av detta blir den mest 

användbara (José & Soares, 2011).  

Numera har kunder mycket tidspress i sina liv och är mindre toleranta om det tar lång 

tid att interagera med företag.  Detta gör att kunder jämför företag med varandra vad 

gäller leverans- och svarstid, vilket kan göra tidsbesparing till en viktig del i relationen. 

Behovet av tidsbesparing varierar mellan åldersgrupper. Ju äldre och rikare kunderna är, 

desto mindre tidspress har de. Marknadsförare som fokuserar på äldre kunder kan se att 

det inte är ett lika stort problem med tidspress (Stone et al, 2000). 

 

3.4 Institutionell isomorfism 

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) är strukturell förändring i organisationer idag 

mindre drivet av konkurrens eller behovet av effektivitet. Byråkratisering och andra 

former av organisatoriska förändringar uppstår istället som resultat av processer som 

gör organisationer mer lika med tiden, utan att nödvändigtvis göra dem mer effektiva. 

Förr strävade organisationer mot att förbättra resultatet, men numera kan organisationer 

drivas av ett sökande av legitimitet (Dimaggio & Powell, 1983). Det är viktigt att de 

anpassar sin struktur till samhället och intressenters förväntningar för att på så sätt skapa 

legitimitet (Deegan, 2002). När rationella aktörer på en marknad försöker förändra sina 

organisationer blir de alltmer lika varandra i struktur, kultur och produktion. Isomorfism 

utgår från institutionell teori och beskrivs som en process som tvingar en enhet i en 
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population att likna andra enheter som står inför samma uppsättning av 

omvärldsförhållanden. Dimaggio och Powell (1983) beskriver tre processer: tvingande, 

härmande och normativa.  

Tvingande isomorfism kommer från politiska influenser och problemet med legitimitet. 

Det är resultat från både formella och informella påtryckningar från andra 

organisationer, och även kulturella förväntningar av samhället. Sådana påtryckningar 

kan upplevas som tvingande och övertalande. I vissa fall drivs organisationell 

förändring av regeringsbeslut, så som nya regler om föroreningar och nya skattelagar 

(DiMaggio & Powell, 1983). 

Härmande isomorfism är resultatet av osäkerhet vilket är en stark drivkraft för imitation. 

När teknologier är svårförståeliga, när det finns otydliga mål eller när omvärlden skapar 

osäkerhet kan organisationer imitera andra liknande organisationer. Till exempel kan 

modeller utvecklas vilket erbjuder en lösning till en låg kostnad. Homogenitet i 

organisationella strukturer härstammar från det faktum att trots sökandet på att stå ut ur 

mängden finns det relativt få valmöjligheter. Organisationer tenderar att härma liknande 

organisationer, vilka de anser vara mer legitima eller framgångsrika (DiMaggio & 

Powell, 1983).  

Normativ isomorfism innebär att människor inom samma yrke definierar villkor och 

metoder i deras arbete och på så vis formar gemensamma normer. Medlemmar försöker 

skapa en kognitiv grund och legitimering för deras yrkesmässiga självständighet. Olika 

yrken utsätts för samma tvingande och härmande påtryckningar som organisationer, 

men olika yrken inom en organisation kan skilja sig från varandra (DiMaggio & Powell, 

1983). 

3.5 Kommunikation 

 

Duncan och Moriarty (1998) menar att kommunikation är grunden för kundfokuserad 

marknadsföring. När kommunikation och att lyssna får en större roll hamnar interaktion 

i fokus. Resultatet blir att ett större antal kunder behålls och deras värde ökar. 

Kommunikation är det som länkar samman människor och skapar relationer. Det spelar 

huvudrollen i meningsskapande inte bara inom marknadsföring utan även i sociala och 

ekonomiska områden (Duncan & Moriarty, 1998).  
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3.5.1 Kommunikationsmodeller 

Marknadsförare över hela världen fokuserar numera på vilken skillnad internet gör för 

deras marknadsmodeller. Analyser om telefon och mailbaserad marknadsföring är inte 

lika intressant längre (Stone et al., 2000). Den klassiska kommunikationsmodellen 

baseras på signalöverföring och dess grundare är Shannon och Weaver. Den innebär att 

informationskällan producerar ett meddelande som kommuniceras ut via en sändare. 

Sändaren konverterar meddelandet till en signal som passar den kanal som används. 

Sedan tolkas meddelandet av mottagaren. Destinationen är personen eller slutmålet som 

meddelandet är avsett för. Bruset är de störningar som kan uppkomma på vägen 

(Severin & Tankard., 2001). 

 

 

              
               

  

 

                     

                                                                            

 

 

 

 

Figur 2. Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Severin & Tankard., 2001) 

En annan modell skapades av Schramm 1954 och inkluderar interaktion mellan båda 

parter med kodning, tolkning, avkodning, sändare och mottagare av signaler. Här går 

information i en cirkel och sändaren får återkoppling på skickad information.  
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Figur 3. Schramms kommunikationsmodell (Severin & Tankard, 2001) 

3.5.2 Word of mouth  

Word of mouth, eller på svenska mun till mun-marknadsföring, baseras på att 

människor delar med sig av erfarenheter. Konsumenters köpbeslut påverkas i hög grad 

av yttranden och beslut av vänner med vilka upplevs som en mycket giltig och 

tillförlitlig informationskälla. Word of mouth är en viktig komponent i marknadsföring, 

eftersom konsumenter tenderar att förlita sig på andras råd vid köpbeslut. Dessutom 

påverkar word of mouth köpbeslut i större utsträckning än traditionella 

reklamkampanjer. Sociala nätverk är en elektronisk form av word of mouth och innebär 

att informationen inte längre är enkelriktad. Word of mouth har snabbt blivit en 

drivande kraft bakom strategiska marknadsföringskampanjer på sociala medier och 

agerar som viktiga resurser för att påverka köpares beslut. När det gäller online-världen 

tenderar word of mouth sprida sig snabbt i nätverk av vänner (Castronovo & Huang, 

2012). 

Sociala medier tenderar att vara lika effektiva, om inte mer effektiva, än traditionella 

medier på grund av konsumenternas höga engagemang. Opinionsbildare har förmågen 

att kraftigt påverka värderingar och föreställningar hos konsumenter, och genom sociala 

medier kan de sprida sitt budskap. Sociala medier har givit marknadsförare nya sätt att 

nå sin målgrupp (Castronovo & Huang, 2012). Marknadsförare vet att teoretiskt sett kan 

sociala medier vara ett mäktigt verktyg för att generera långsiktig positiv word of 

mouth. Om de kan välja rätt plattform i sociala medier, designa det rätta meddelandet 
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och engagera de rätta användarna för att sprida budskap så kan deras kampanjer bli en 

succé (Kumar et al., 2012). Indrupati (2012) menar att konsumenter, genom att använda 

sociala medier, har inflytande på världsekonomin och de organisationer som medverkar 

i den.  

3.6 Kalkylering 

 

Genom sociala nätverk kan företag bli mer kostnadseffektiva och mer effektiva på aktivt 

samarbete med konsumenter än vad som är möjligt med traditionella reklamkanaler 

(Castronovo & Huang, 2012). Nyttan ska överstiga kostnaden när företag investerar i 

relationer till kunder. Det kommer också visa sig vilka problem kunder har och vad som 

krävs för att lösa dem. Det ska göras en kalkyl som visar hur mycket vinst företaget 

antas göra (Stone et al, 2000). 

3.6.1 Kalkyleringens roll 

Kalkyleringens roll är att vara beslutsunderlag i ekonomistyrning, vilket kan definieras 

som styrning mot ekonomiska mål. Kalkylering har starka samband med budgetering 

och redovisning. En budget kan ses som en förkalkyl för ett företag och i redovisningen 

registreras det ekonomiska resultatet. Redovisning kan därför ses som en form av 

efterkalkylering (Andersson, 1997). 

 

 

 

 

 

Figur 4. Sammanbanden mellan kalkyl, budget och redovisning (Andersson, 1997) 

Kalkylarbetet ska skötas effektivt och ambitionen är att varje projekt ska tillgodoräknas 

och påföras de kostnader och intäkter som det förorsakat. Denna regel kallas för 

kausalitetsprincipen och är viktig inom kalkylering. Normalt är det inga problem att 

hänföra rätt intäkt till rätt objekt. Det är däremot svårare att identifiera rätt kostnad för 
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respektive projekt. I vissa situationer är det svårt att nå absolut kausalitet och 

förenklingar används istället. Ibland görs det även avkall på kausalitetskravet för att 

minska kalkylarbetet och öka kalkylens hanterbarhet. Detta kallas då för 

väsentlighetsprincipen (Andersson, 1997). 

Kalkylmodeller är förenklade bilder av verkligheten och en kalkyl ska spegla den 

verkliga situationen så bra som möjligt (Andersson, 1997). Existerande marknadsplan 

bör granskas för att kunna identifiera långsiktiga mål och vinstökning. Även små 

procentökningar kan ha en stor effekt på flera faktorer som till exempel merförsäljning 

(Stone et al, 2000). Konsekvenserna av ett beslut kan värderas på olika sätt. Ett 

alternativ som på kort sikt verkar gynnsamt kan på lång sikt vara mindre fördelaktigt, 

och tvärt om. När totala konsekvenser ska bedömas måste hänsyn tas till såväl direkta 

effekter som följder av olika slag (Andersson, 1997). 

Vid val av kalkyl måste syftet med kalkylen beaktas, vilket kan vara olika i en förkalkyl 

och en efterkalkyl. En förkalkyl är framåtsyftande och upprättas innan produktionen. En 

efterkalkyl görs i efterhand. Direkta kostnader mäts och registreras direkt på 

kostnadsbärare. Direkta kostnader påförs direkt och utan schablonberäkningar. Övriga 

kostnader kallas indirekta kostnader eller omkostnader. Genom att fördela alla 

kostnader på objektet kan självkostnaden beräknas. Möjligheten att genomföra en kalkyl 

styrs av tillgången av kalkylunderlag, vilket utgörs av grunddata som sätts in i 

kalkylmodellen vid beräkningar (Andersson, 1997). 

3.6.2 Kvalitativ och kvantitativ data 

När en kalkyl upprättas måste man bestämma vilka data som ska ingå. I kalkylen ska 

alla de konsekvenser som ett beslut kan ge upphov till beaktas. För vissa typer av beslut 

kan det krävas speciella undersökningar för att ta fram korrekt information. Vid taktiskt 

beslutsfattande domineras både beslutsunderlag och uppföljning av kvantitativ finansiell 

information. Information i kalkylering kan både vara kvantitativ och kvalitativ. 

Kvantitativ information kan finnas i företags statistik och exempel på detta är antal 

enheter som kan produceras i en maskin per dag eller lön per timme. Kvalitativ 

information kan inte mätas i form av hur mycket ett objekt har av en egenskap. Viss 

information kan vara svår att kvantifiera och betraktas ofta som kvalitativ. Detta kan 

exempelvis gälla nöjda kunder (Andersson, 1997). 
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Figur 5. Kvalitativ och kvantitativ data i beslutsfattande (Andersson, 1997) 

3.6.3 PENG-modellen – en analysmodell för nytta  

Med hjälp av PENG-modellen skapas en målstruktur för hela verksamheten.  PENG står 

för Prioritering Efter NyttoGrunder och genom att göra nyttoanalyser för olika 

projektidéer så kan dessa stämmas av mot hela verksamhetens målstruktur (Dahlgren et 

al., (2006). PENG-modellen används av många olika slags organisationer, till exempel 

stora och små företag, kommuner, myndigheter och förvaltningar. Ett exempel på när ett 

beslut baserades på PENG-modellen är när ett beslut skulle fattas angående att det ska 

finnas brandvarnare i alla hushåll. Den visade färre innebrända och att de största 

vinnarna var försäkringsbolagen (Peng, 2013). 

De vanligaste investeringarna som nyttoanalyseras är IT-investeringar och enligt 

författarna så är det lönsamt i projekt av alla storlekar. Den negativa aspekten av 

användandet av modellen är att den kostar pengar att genomföra samt att en nyttoanalys 

är färskvara eftersom förutsättningarna runtomkring förändras hela tiden, som till 

exempel med konkurrenter. PENG-modellen skapades på 1990 talet  då det fanns en 

efterfrågan från marknaden att verksamheten som helhet ska analyseras innan man 

väljer vilka projekt som ska genomföras (Dahlgren et al., 2006).  
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Oftast använder sig företag av modellen genom att själva ställa upp en kravlista på vad 

som skall uppfyllas innan modellen används, till exempel x antal arbetstimmar, projekt 

med x kostnad och så vidare. Det finns tre nyttor som ska identifieras; direkt 

resultatpåverkande nytta, indirekt resultatpåverkande nytta samt svårvärderad nytta. 

Tillsammans ska de överstiga kostnaden för nyttan. Skillnaden mellan nyttorna och 

kostnaden är nettonyttan (Dahlgren et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. PENG-modellens nyttostapel (SDM, 2011) 

Mål i svårvärderad nytta för kommersiell verksamhet är merförsäljning och att skapa ett 

bättre rykte. Tidsintervallet för svårvärderad nytta ligger ofta mellan ett till fem år 

medan indirekt resultatpåverkande nytta har ett tidsintervall mellan ett halv och två år. 

Ett mål för indirekt resultatpåverkande nytta kan exempelvis vara merförsäljning. Den 

direktpåverkande nyttan är den som företaget kan vara säkrast på att få och har ofta en 

snabb realiseringstid på noll till ett halvt år. Ett exempel på mål är lägre 

personalkostnad. Detta är också lättast att följa upp. Vad gäller offentlig verksamhet är 

målen annorlunda vid svårvärderad nytta då det handlar om att bibehålla eller stärka 

förtroendet (Dahlgren et al., 2006).  

3.7 Sammanfattning av teori 

 

Syftet med sociala nätverk är att hantera kontakter och relationer (José & Soares, 2011). 

Många organisationer investerar i sociala nätverk för att snabbt skapa eller 

marknadsföra sitt varumärke genom att sprida sitt innehåll med tävlingar och andra sätt 
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att engagera konsumenter (Meadows-Klue, 2008). De mest påtagliga konsekvenserna 

vad gäller sociala nätverk är förändringen av maktbalansen mellan företag och 

konsumenter (José & Soares, 2011).  

Socialt kapital är förmågan att säkra vinster genom medlemskap i sociala nätverk eller 

andra sociala strukturer (Mesut, 2005). CRM innebär om relationsmarknadsföring och 

att anamma CRM har många långsiktiga effekter på företag (Stone et al, 2000) 

Relationsskapande är väsentligt för lojalitet och där spelar sociala nätverk en roll 

(Coulter & Roggeveen, 2012). 

Förr strävade organisationer främst mot att förbättra resultatet i sin verksamhet, men 

numera kan organisationer även drivas av ett sökande av legitimitet (Dimaggio & 

Powell, 1983). Det finns tre isomorfismer som förklarar varför företag alltmer liknar 

varandra; tvingande, härmande och normativ. Den klassiska kommunikationsmodellen 

baseras på signalöverföring och dess grundare är Shannon och Weaver. Den innebär att 

informationskällan producerar ett meddelande som kommuniceras ut via en sändare. 

Schramms kommunikationsmodell utgår från tvåvägskommunikation och informationen 

går i en cirkel där sändaren får återkoppling på skickad information (Severin & 

Tankard, 2001). Word of mouth, eller på svenska mun till mun-marknadsföring, baseras 

på att människor delar med sig av erfarenheter. Konsumenters köpbeslut påverkas i hög 

grad av yttranden och beslut av vänner vilka upplevs som en mycket giltig och 

tillförlitlig informationskälla.  

Att bara ha en Facebook-profil är gratis men företag kan använda sig av olika 

tilläggstjänster för att marknadsföra sig och öka spridningen av sitt budskap (Darwell, 

2013). Kalkylering har starka samband med budgetering och redovisning. 

Kalkylmodeller är förenklade bilder av verkligheten och en kalkyl ska spegla den 

verkliga situationen så bra som möjligt (Andersson, 1997). PENG står för Prioritering 

Efter NyttoGrunder och genom att företag kan göra nyttoanalyser för olika projektidéer 

enligt PENG-modellen kan dessa stämmas av mot hela verksamhetens målstruktur. Det 

finns tre nyttor som ska identifieras; direkt resultatpåverkande nytta, indirekt 

resultatpåverkande nytta samt svårvärderad nytta.  Tillsammans ska de överstiga 

kostnaden för nyttan (Dahlgren et al., (2006). 
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4 Empiri 

 

Empirin består av den information som samlats in via intervjuer med nedanstående 

organisationer. Avsnittet börjar med en kort presentation av företagen varefter skälen till 

att de skaffade Facebook ges. Därefter beskriver respondenterna vilken målgrupp de 

anser sig nå på Facebook och vad de anser om Facebook som kommunikationskanal. 

Avsnittet avslutas med bemanningen på Facebook och övrig kundtjänst samt vad 

organisationer spenderar på marknadsföring på Facebook.  

 

4.1 Organisationer 

 

Studien omfattar arton organisationer med Facebook-profiler som kunder kan skriva 

inlägg på. Nedan sammanställda tabell presenterar kortfattat vilket år organisationerna 

skapade sin profil samt antal följare på Facebook. För ytterligare presentation se Bilaga 

2.  

Organisation Antal följare Facebook-

profilen 

skapades år: 

Siba 4565 2010 

Ica 193359 2009 

Försäkringskassan 41396 2011 

Skatteverket 1861 2013 

Brandos 24887 2009 

Ikea 226020 2009 

NetOnNet 9499 2010 

Canal Digital 11280 2010 

Skopunkten 2655 2010 

Din Sko 13159 2010 

Telia 67610 2010 

Fritidsresor 118112 2009 
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Ving 149069 2008 

Halens 82268 2009 

Åhlens 86340 2010 

Ellos 29785 2011 

Liseberg 207810 2010 

Gröna Lund 155135 2010 

(Egen uppställning) 

4.2 Skäl till att organisationer skaffar Facebook 

 

En anledning som nämns av flera respondenter är att det ligger i tiden att finnas med i 

sociala medier och öppna upp sig mot det nya medielandskapet. Detta poängterar 

Skopunkten genom att säga att det känns viktigt att vara med eftersom de flesta andra är 

med. Telia menar att Facebook idag är en av företagets viktigaste kanaler för att ha en 

bra dialog med sina kunder. Halens anser att Facebook har blivit navet i deras 

medverkan i sociala medier.  

Flera respondenter beskriver att de från början såg Facebook som en kommunikations-  

och informationskanal som med tiden har blivit en del av den kundservice som erbjuds 

till kunder. Respondenterna ser Facebook som ett bra sätt att kommunicera med 

kunderna och de flesta anser att det är ett komplement till deras nuvarande 

kundservicekanal. Flera respondenter påpekar att det är viktigt att finnas där för att det 

är en kanal som många användare idag föredrar att använda. En anledning till att de 

skaffade Facebook är att de vill stärka relationen med sina befintliga kunder och även nå 

ut till nya potentiella kunder.  Ving och Ikea anger samma skäl till att de skapade en 

Facebook-profil, nämligen att “vi vill vara där våra kunder befinner sig”. Ikea säger 

även att ”vi ville inte missa tåget, helt enkelt”.  Detta framhåller även Fritidsresor. Ikea 

säger att Facebook är en naturlig kanal att utöka deras mediamix och för att nå ut till 

kunder och eventuellt nya målgrupper. Fritidsresor anser att det är ett bra sätt att sprida 

information och nå ut till många på en mer personlig nivå. Din sko anser att det är ett 

sätt att nå ut till kunder med nyheter i sortimentet, inspiration och erbjudanden. Canal 

Digital och Försäkringskassan menar att det är ett bra sätt att samla kundernas åsikter 

samt att bemöta frågor. Skopunkten anser att det är ett bra sätt att fördjupa sitt 
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kundbemötande och stärka sitt varumärke. Brandos anser att det är ett bra forum att 

bemöta kunders kritik och att skapa tvåvägskommunikation vilket är svårt i andra 

medier. ”Facebook ger en möjlighet att kommunicera med våra kunder på ett snabbt, 

billigt och effektivt vis” säger de.  

Gröna Lund och Liseberg anger liknande skäl. Liseberg gick med för att ”öppna fler 

dörrar för gäster att få information och för att synas även för de yngre generationerna”. 

Gröna Lund menar att eftersom de allra yngsta generationerna som använder Facebook 

också är de som loggar in flest gånger per dag så var det ett sätt att möta dem ”på deras 

eget språk”.  

Försäkringskassan och Skatteverket är statliga myndigheter men nyttjar Facebook på 

olika sätt. Skatteverket ansåg när de skapade en Facebook-profil att Facebook är ett 

komplement till övriga kanaler för att i första hand människor ska kunna ställa frågor. 

Försäkringskassan anser att kundnyttan kan öka genom att kunder inte behöver ta sig till 

webbplatsen eller ringa för att ställa en generell fråga. ”I sociala medier kan vi tipsa 

kunderna om våra självbetjäningstjänster och öka användningen av dem, samtidigt som 

de slipper telefonkö”. Facebook ger en effektiv spridning av information och 

Försäkringskassan hoppas på att få ett ökat förtroende med hjälp av sociala medier. 

Ellos såg Facebook som ett sätt att marknadsföra kampanjer och erbjudanden samt att 

ytterligare utveckla sitt varumärke.  

Ett av Icas skäl till att skaffa en Facebook-profil var att ”bemöta kunder på deras 

hemmaplan och på genom en bekant kanal”. Ica säger även att de använder sig av 

Facebook eftersom det var en kanal som redan existerade och används av många och 

säger att ”det var en kanal som redan fanns redo att utnyttjas”. Med detta menar de att 

Facebook är en del av många människors vardag och att det för vissa är mer naturligt att 

ta kontakt via Facebook med företag och vänner än att plocka upp telefonen eller besöka 

en hemsida. Netonnet såg möjligheten att kunder kan gå in och ställa allmänna frågor 

om produkter och annan information.  

Ving och Halens var tidigare än övriga respondenter att bemöta kunder i sociala medier 

och valde 2008 att öppna upp sin sida på Facebook. Brandos facebook-profil skapades 

2009 och Försäkringskassan skapade sin profil i maj 2011. Övriga respondenter valde 

samtliga att 2010 bli en del av sociala medier.  
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4.2.1 Företags planering inför att skapa en Facebook-profil 

Flera respondenter som har angett att de gjort en förkalkyl menar också på att den har 

överträffats rejält. Halens gjorde en förkalkyl som de överträffade redan efter några 

månader, vilket gjorde att de förstod vikten med en tydlig strategi när det gäller sociala 

medier. Telia gjorde ett förarbete genom att studera sociala medier och bedöma värdet 

av att finnas där med en egen profil. De satte inga specifika mål utan skapade profilen 

efter behov. Canal digital svarar att de gjorde ett omfattande förarbete där de satte upp 

rutiner, struktur och riktlinjer för hur, vad och hur ofta de skulle kommunicera på 

Facebook samt på vilket sätt de ska hantera olika ärenden, till exempel vilka frågor de 

ska besvara och hur de ska besvaras. De påpekar att allt inte går att förutse i sociala 

medier, men att förarbetet gav en bra grund att stå på inför uppstarten. Fritidsresor 

gjorde en grundlig kalkyl då de planerade att lägga en del pengar på marknadsföring och 

tävlingar av olika slag, men även de uppger att genomslagskraften var över förväntan i 

antalet följare. Ellos lägger även de mycket pengar på marknadsföring, men istället för 

att få följare skapar de mycket annonser som kan ses av alla, inte bara de som följer 

deras profil. Dock vill inte Ellos dela med sig av detaljerad information i form av 

siffror. Ica gjorde däremot en grundläggande analys och förkalkyl för att se vad en 

Facebook-profil kan ha för effekter, och enligt dem har det stämt ganska bra med den 

förkalkyl som gjorts.  

Gröna Lund gjorde förkalkyler vilka mest inkluderade marknadsföringskostnader. De 

räknade inte antalet ”likes” utan använde sig endast av vilka kostnader en Facebook-

profil och dess marknadsföring skulle påföras. Liseberg inkluderade snarare vilka 

förväntningar en Facebook-profil har, hur många de skulle kunna nå ut till och vilken 

ålderskategori som skulle kunna nås.  

Då Brandos inte har någon fysisk butik utan sköter all försäljning över internet gjorde 

de en analys över vad de skulle kunna tjäna på att ha en Facebook-profil, men de ansåg 

att siffrorna var svåra att förutse och antalet ”likes” och kunder de når ut till har 

överträffat deras förväntade resultat. Samma sak gäller Netonnet. Din sko och 

Skopunkten använde sig inte av någon förkalkyl enligt respondenterna utan har testat 

sig fram under tiden och på så sätt sett vad som fungerar och inte. Ikea gjorde heller 

ingen förkalkyl utan det beslutades helt enkelt om huruvida de skulle befinna sig på 

Facebook eller inte. Skopunkten menar att även om de inte har använt sig av någon 
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förkalkyl så hade de en strategi vid uppstarten för hur de ville använda Facebook. Detta 

är gemensamt för samtliga 14 respondenter som svarat nej på om de använt sig av en 

förkalkyl och att de poängterar att de hela tiden har haft en tydlig strategi med hur de 

ska använda sig av sidan. Försäkringskassan och Skatteverket är myndigheter och har 

därför inget vinstintresse, men har metoder för att mäta kundnyttan och hur antalet 

kontakter i andra kanaler eventuellt påverkas. Siba menar att de gjorde en förkalkyl 

genom att väga för- och nackdelar mot varandra och ger inte mer information än det.  

4.3 Målgruppen på Facebook 

 

Ikea säger att de vill skapa en bättre vardag för de många människorna och att de många 

människorna finns på Facebook. De kan även se att målgruppen på Facebook har 

förändrats en hel del sedan 2009 då Facebook var relativt nytt. Åhlens, Ving, Halens 

och Siba menar att de når ut till rätt målgrupp med sin medverkan på Facebook.  

Försäkringskassan uppger att de innan de skapade en Facebook-profil gjorde en 

omfattande analys av vilka kunder som befinner sig i sociala medier. De menar att 

föräldrar är den största grupp som diskuterar frågor angående Försäkringskassan i olika 

forum, och att även studenter som också är en stor målgrupp i stor utsträckning befinner 

sig i sociala medier. Genom att då ha en sida som riktar sig till studenter kan budskapen 

målanpassas och ge dem information som bara de har nytta av. Skatteverket säger att en 

del av deras målgrupp finns på Facebook, men att större delen hör av sig på annat vis än 

via Facebook. Brandos uppger att en stor del av deras målgrupp, yngre kvinnor och män 

samt barnfamiljer,  ofta är medlemmar i sociala medier och att Facebook därför är ett 

bra sätt att nå ut till dessa.  Fritidsresor anser att Facebook är ett medie som allt mer når 

upp i åldrarna vilket leder till en större publik. De uppger att en stor del av deras 

målgrupp är medlemmar i Facebook.  

Liseberg och Gröna Lund menar att en stor del av deras målgrupp är medlemmar och att 

det är ett sätt att nå ut till den yngre generationen vilka är de som loggar in flest gånger 

per dag och är mest vana vid att hantera sociala medier. Din Sko anser att företaget har 

en bred målgrupp och att Facebook täcker in en del av den. Sedan jobbar de med andra 

sociala medier som till exempel Instagram för att komplettera. Telia, Ellos, Ica och 

Netonnet är inne på samma spår som Din Sko, att Facebook fungerar utmärkt som ett 
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komplement till andra kanaler för att nå ut med budskap och information till olika 

målgrupper. Netonnet beskriver att Facebook har tjänster som gör att det är möjligt att 

välja målgrupp när man ska annonsera, vilket är till stor fördel vid olika kampanjer. 

Skopunkten säger att de är ”ganska nöjda” med målgruppen på Facebook. 

Respondenten menar att de som är aktiva och oftast gillar och kommenterar inlägg 

ligger inom företagets huvudmålgrupp. Canal Digital konstaterar att de når ut till långt 

ifrån alla kunder på detta forum men att det är ett fantastiskt komplement. De kan 

tydligt se i Facebooks analysverktyg att de når rätt målgrupp för deras strategi på 

Facebook.  

4.4 Facebook som kommunikationskanal 

 

Telia svarar att en stor fördel med Facebook är att de förutom att nå ut även direkt kan 

få återkoppling på vad deras kunder tycker via gilla-markeringar, delningar och 

kommentarer. Detta bidrar till att de ständigt kan lära vad deras befintliga och nya 

kunder tycker är mest relevant. Att de har möjlighet att publicera driftinformation via 

sociala medier är även ett bra sätt att nå ut med allmänviktig information på ett snabbt 

och smidigt sätt. Din Sko, Siba  och Canal Digital svarar att de ser Facebook som ett bra 

sätt att kommunicera med sina kunder och ett bra komplement till andra media. Din Sko 

anser att det känns som ett direkt och bra media för att ge sina kunder inspiration om 

nyheter och sko-mode.  Canal Digital tycker att det är mer informellt på Facebook och 

fokus ligger på konversationen snarare än kommunikationen, vilket tillåter företaget att 

få mer återkoppling på kundaktiviteter. Ving menar att Facebook är en snabb och enkel 

kanal som många förstår. Saker och ting kan spridas snabbt om det är av bra kvalité. 

Ellos och Netonnet anser att det sätt som information sprids på Facebook, att 

medlemmar kan se vad andra medlemmar och vänner har för intressen och vad de 

uppskattar, gör att människor tar till sig reklam på ett annat sätt än till exempel genom 

reklamblad. Ikea beskriver att det finns många fördelar med Facebook, bland annat att 

de snabbt och effektivt kan nå väldigt många och med omedelbar respons. Tanken är att 

Facebook ska komplettera övriga marknadsföringskanaler, nå lite andra målgrupper än 

de som kan nås med andra medier och samtidigt föra en öppen dialog med kunder och 
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fans. Ikea säger också att det i början inte var mycket frågor eller kommentarer, men att 

det har ökat i omfattning i takt med att folk har hittat dem på Facebook.  

Skopunkten svarar att de negativa inläggen har hjälpt huvudkontoren att 

uppmärksamma kommunikationsfel ute i butikerna. De har blivit uppmärksamma på en 

del problem som är större än bara en kund som är missnöjd, till exempel att vissa rutiner 

har behövt förbättring. Halens svarar att Facebook är en väldigt effektiv kanal , men att 

det gäller att lära sig att använda den rätt och inte ösa ut budskap utan att använda det 

sunda förnuftet. Respondenten menar att de skapar en nära relation med användaren 

men det kräver även respekt från företagets sida mot kanalen och dess användare. 

Fritidsresor uppmanar sina kunder att lägga upp foton på deras sida från olika resmål för 

att på så vis få kunder att interagera med varandra och diskutera, vilket företaget anser 

leder både till mycket gratis marknadsföring och till kommunikation mellan kunder. De 

anser att det är svårt att uppnå med till exempel en vanlig hemsida då kunder först måste 

lotsas dit för att göra inlägg. Facebook, anser Fritidsresor, är en plattform som 

människor är vana att lägga upp bilder på.  

Ica uppger att Facebook är en bra kanal då det ger möjlighet att samla in mycket 

information om deras kunder. Ofta går kunder till Icas Facebook-profil och lämnar 

åsikter och kritik vilket gör dem uppmärksamma på problem. Åhléns menar att det är en 

bra kanal, men om man inte sponsrar inlägg så når man inte ut till så många. Ur 

kundserviceperspektivet så är den användbar, trots att de inte når hela sin målgrupp på 

Facebook. Brandos delar Åhléns åsikt och säger att det är ett bra verktyg, men att det 

skulle kunna utvecklas ytterligare i kundtjänstsyfte. Detta är också något som Liseberg 

också påpekar då allting inte kan ordnas genom Facebook utan de måste bli 

omdirigerade till hemsida eller telefon. Men de anser ändå att det är ett sätt för kunder 

att lätt nå dem med allmänna frågor, kritik och åsikter.  

Skatteverket anser att Facebook är en lättillgänglig kanal för många att ta kontakt. 

”Särskilt i deklarationstider ställs det mycket frågor och Facebook blir ett lätt sätt att ta 

kontakt då väntetider i telefon blir långa. Vi hade räknat med att få frågor via vår sida, 

men frågorna är fler än vi trodde periodvis vilket innebär att vi har fått öka 

bemanningen väsentligt”.  
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4.5 Kritik från kunder 

 

Halens har en tydlig policy att de svarar på all kritik samt att de inte tar bort någon 

sådan. De anser att människor har rätt att yttra sig, så länge som det är relevant och etisk 

kritik. Det är ofta människor går in och försvarar företaget eller till och med löser 

problem mellan varandra. Ellos anser att de inte får mycket negativ kritik, och att den 

kritiken de får hjälper dem att förbättra sig. Att den negativa kritiken som finns på 

Facebook skulle skada företaget har Ellos svårt att tro. Det blir snarare ett sätt att visa 

människor att företaget vill hjälpa till om något har gått fel. Ikea säger att en öppen och 

ärlig dialog i ett forum som Facebook kan stärka varumärket. Det finns möjlighet att 

vända negativ kritik till något positivt genom en direkt lösning eller svar på en fråga, 

och i värsta fall finns en krishanteringsplan.  

Siba anser att det är viktigt att få till sig vad kunder och allmänheten anser om företaget. 

De menar att det inte är kritiken i sig som påverkar varumärket utan snarare hur man 

bemöter och lär sig från den som antingen kan stärka eller försvaga varumärket. De 

menar att de lär sig mer från negativ kritik än positiv, men självklart är det alltid roligt 

med positiv återkoppling som ett kvitto på att de gör saker rätt. Canal Digital är av 

samma åsikt som Siba och menar att det självklart kan påverka varumärket negativt men 

att det avgörande är hur de hanterar den negativa kritiken på Facebook. De menar att vid 

dålig hantering kan det växa till ”sociala medier-monster” som når hundratusentals 

personer. Vid bra hantering av klagomål/kritik så kan företaget lyckas vända det till 

något positivt. Siba menar att för att ha en bra dynamik på Facebook behövs både 

positiv och negativ kritik och att ”gnällspikarna och haveristerna fyller en funktion”. Ica 

uppger att den negativa kritiken kan underlätta att uppmärksamma problem i enskilda 

butiker, samt att få åsikter om deras sortiment.  

Telia menar att transparens är huvudsyftet med sociala medier och med det kommer 

även att företaget är öppna med att bemöta kritik. Tyvärr ligger det enligt respondenten 

lite i naturens lag att folk generellt hör av sig med missnöje snarare än med beröm och 

på Facebook kan det därmed framstå som att kunderna är mer missnöjda än vad de 

egentligen är. Telia anser att all negativ kritik har en negativ inverkan på varumärket, 

men de ser all återkoppling från sina kunder som värdefull. Att kunna ta emot och 

bemöta kritik på en egen Facebook-profil ger dem möjlighet att agera snabbare för att 
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reda ut missförstånd och lösa de problem som kunder upplever. Därför kan det rentav i 

förlängningen vara så att negativ kritik, om den bemöts på korrekt sätt, snarare kan 

bidra till att stärka varumärket. Det kan ge en positiv påverkan eftersom företaget visar 

att de bryr sig om kundernas åsikter. Brandos anser att även negativ kritik är positivt för 

företaget då kunder många gånger beskriver områden som företaget måste förbättra sig 

på. Att den negativa kritiken kan ses av alla anser de inte heller vara ett problem, utan 

snarare ett sätt att få kunders tillit om den negativa kritiken besvaras på ett korrekt och 

serviceinriktat sätt. Netonnet anser inte att de får särskilt mycket negativ kritik.  

Liseberg medger att de ibland får negativ kritik. Då får de mycket kommentarer via 

Facebook, men de anser att det även hjälper dem att veta vad kunder uppskattar och 

inte. Gröna Lund anser inte att de får mycket kritik utan att det i huvudsak ställs frågor 

angående deras nöjespark.  

Försäkringskassan anser att det som utmärker sociala medier är att kritik sprids snabbt 

och kan ses av många, men att även responsen gör det. Om negativ kritik inte bemöts på 

ett bra sätt så påverkas förtroendet. Även arbetet med förbättring utgår från kritik och på 

så vis påverkas organisationen av detta. Fritidresor anser att de inte får så mycket 

negativ kritik via Facebook men anser att negativ kritik inte behöver vara skadligt om 

den hanteras på rätt sätt och anser att ”det gäller att visa kunderna att vi bryr oss”. 

Skatteverket anser inte att de får särskilt mycket negativ kritik utan allra mest frågor. 

Skopunkten, Din Sko och Åhléns menar att de inte har haft någon negativ kritik på 

Facebook, vilket har gjort att det inte märkt någon påverkan på varumärket eller det 

finansiella resultatet. Gemensamt för respondenterna är att de inte anser att kritik på 

Facebook kan härledas till något negativt i det finansiella resultatet. 

4.6 Företags bemanning och belastning på deras Facebook-

profiler 

 

Antalet anställda som arbetar med Facebook och sociala medier skiljer sig markant 

mellan företagen. Försäkringskassan har tre personer som arbetar samtidigt med att 

besvara i snitt 140 frågor per dag på Facebook. Skatteverkets bemanning skiljer sig 

markant mellan perioder. I vanliga fall arbetar två personer med att besvara inlägg på 

Facebook. Antalet ärenden kan variera från allt mellan 20 inlägg om dagen till uppemot 
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300 om dagen enligt Skatteverket, och gissar på ett snitt på ungefär 50 inlägg om dagen. 

Halens berättar att deras interna kundtjänst tar hand om Facebook-profil och att de är 

fem personer som arbetar och de får in åtta till tio ärenden om dagen. Gruppen arbetar 

tätt tillsammans med marknadsföringsavdelningen för att hitta rätt tonalitet. Ving har en 

heltidsanställd som arbetar med att besvara inlägg på deras Facebook-profil. Ingen 

uppgift har lämnats om hur många inlägg som besvaras per dag. Brandos 

telefonkundtjänst arbetar även med att besvara inlägg från kunder på Facebook och har 

en person åt gången som har det som huvudsaklig arbetsuppgift. Ellos har 20 personer 

som arbetar med att underhålla deras Facebook-profil, men de flesta arbetar med 

marknadsföring. Kundtjänst och marknadsföring samarbetar för att sända ett gemensamt 

budskap till sina kunder. Ellos uppger att de har ungefär 20 frågor om dagen på sin 

Facebook-profil men svarar att övrig kundtjänst även har hand om att besvara dessa.  

Canal Digital har fyra personer som arbetar med kundtjänst på Facebook, dock arbetar 

de inte heltid med detta utan de varvas med andra administrativa arbetsuppgifter. Dessa 

anställda är specialutbildade för att hantera ärenden på sociala medier. Enligt 

respondenten så består Facebook-delen av cirka tio till tolv timmar i veckan per person.  

Canal digital menar att de besvarar cirka 15 ärenden per dag, men att det kommer in fler 

ärenden än så men att de inte besvarar flera av dem när det rör sig om exempelvis 

allmänna åsikter eller kunder som konverserar med varandra.  

Ikea har ett team på sex personer från olika avdelningar på Ikea Kundservice varav en 

person som alltid bemannar Facebook under hela deras öppettider. Antalet inlägg 

varierar  mycket från dag till dag men i snitt är det cirka sex anställda på Ikeas 

Facebook-profil. Telia berättar att de har delat upp ansvaret för de sociala medierna på 

så sätt att de har kanalansvariga och en av dessa kanaler är Facebook. De har även 

digitala kommunikatörer som svarar på kundärenden i sociala medier. Sammanlagt är 

det 30 personer som tillhör den vanliga kundtjänsten men sitter efter rullande schema 

vissa tider på dygnet med att besvara i sociala medier. Detta är personer med olika 

expertisområden (mobil, bredband etc.) som under schemalagd tid sitter och besvarar 

ärenden.  Respondenten menar att under en vanlig dag så sitter fyra personer och 

besvarar cirka 30 st ärenden på Facebook. Liseberg och Gröna Lund har på försäsongen 

och under sommaren två heltidsanställda som i huvudsak arbetar med att besvara inlägg. 

Liseberg har under vinterhalvåret en person som arbetar med Facebook men som även 
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gör andra saker då det inte är lika många inlägg som görs då. Gröna Lund medger att de 

under vinterhalvåret har någon i deras marknadsföringsavdelning som går in några 

gånger per dag och besvarar eventuella inlägg.  

Siba har 15 personer som arbetar med deras svenska Facebook-profil, där alla personer 

har olika roller. Vissa arbetar endast med att lägga upp nya statusuppdateringar och 

besvarar ibland frågor som berör deras statusuppdateringar, medan andra uteslutande 

arbetar med att besvara inlägg, frågor och kommentarer. De försöker dagligen hantera 

samtliga inkomna frågor och inlägg. Deras arbetstid är åtta på morgonen till fem på 

kvällen men respondenten menar att många av dem även besvarar inlägg på kvällar och 

helger om de har möjlighet. Åhléns har tre personer som arbetar med deras sida och 

antalet inlägg varierar markant. De menar att de har som ambition att enbart besvarar 

konkreta frågor. Fritidsresor har fler anställda i marknadsföringssyfte än i att besvara 

inlägg från kunder. Två personer har dock alltid i uppgift att snabbt besvara inläggen på 

vardagar, och på helger är det en person. Ellos får ungefär 15 inlägg om dagen att 

besvara, men de flesta hänvisas vidare till kundtjänst per telefon då de flesta ärenden är 

sakfrågor som inte ska besvaras offentligt. Ica har två personer som arbetar med att 

svara på inlägg, men att de även har andra mer administrativa arbetsuppgifter.  

Skopunkten uppger att de tar emot två eller tre ärenden per vecka. Det är två personer 

som arbetar heltid med både marknadsföring och att besvara inlägg. De menar att det är 

vanligt att kunder kontaktar kundtjänst för att de om de tidigare har haft kontakt med 

kunden. Din sko sticker ut bland respondenterna eftersom de enbart har en person som 

arbetar med deras Facebook-profil och ansvarar då för både marknadsföring och med att 

besvara inkomna ärenden.  De har cirka ett ärende per dag vilket gör att den anställda 

även har andra arbetsuppgifter förutom sociala medier. Netonnet har alltid minst två 

personer som arbetar med att besvara inlägg på Facebook, medan Brandos uppger att de 

besvarar cirka två till tre ärenden per dag och att det är den ordinarie kundtjänsten som 

arbetar med att både svara i telefon, besvara mail samt inlägg på Facebook. 

Baserat på ovanstående information sammanfattas datan i följande tabell. Då alla 

företag inte kunde ge oss relativt exakta eller fullständiga siffror presenteras de 

organisationer som har lämnat underlag. 
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Organisation Antal ärenden de tar per 

timme per person i 

genomsnitt på Facebook 

Försäkringskassan 5,83 

Skatteverket 3,125 

Canal Digital 1,70 

Ikea 10 

Telia 1,875 

Fritidsresor 6,25 

(Egen uppställning) 

4.7 Bemanning och belastning på övrig kundtjänst 

 

Din sko och Skopunkten har en gemensam kundtjänst för hela Nilson Group och kan 

därför inte besvara frågan för varje enskild. De vill heller inte dela med sig av siffror när 

det kommer till den gemensamma kundtjänsten på grund av konkurrensskäl. En åsikt 

som de delar med några av de andra respondenterna Siba och Ving. Halens har 18 till 20 

personer som arbetar på telefonkundtjänsten men kan inte svara på hur många ärenden 

de i snitt besvarar per dag. Brandos uppger att kundtjänst i stort hanterar cirka 200 

ärenden om dagen.  

Studien innefattar två respondenter från Canal Digital, varav den ena inte besvarade 

frågan medan den andra berättar att de är cirka 50 personer som arbetar på 

telefonikundtjänst och de tar emot ungefär 60 samtal per dag och person. Fritidsresor 

och Netonnet besvarar ungefär tio till femton inlägg om dagen på Facebook och ungefär 

500 ärenden i övrig kundtjänst.  

Ikea säger att de alltid bemannar kundtjänst efter prognos och vissa tidpunkter på dagen 

är det fler medarbetare, men i snitt är det cirka 40 stycken medarbetare som tar ungefär 

60 samtal per person om dagen. Ellos uppger att de har 700 ärenden som går genom 

annan kundtjänst än Facebook. Ica besvarar ungefär 40 ärenden per dag och kan inte 

uppge siffror vad gäller övrig kundtjänst.  
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Telia har ungefär 1000 handläggare som sitter och tar emot samtal och upp uppskattar 

antalet till cirka 40000 samtal sammanlagt. De vill dock göra klart att det är 

övergripande siffror som kan variera. Åhléns har fyra personer som arbetar med 

telefonkundtjänsten och dessa besvarar sammanlagt 100 ärenden per dag. 

Försäkringskassan har cirka 200 handläggare som arbetar samtidigt och besvarar cirka 

20000 telefonsamtal samt handlägger ungefär 5500 ärenden per dag. Skatteverket har 

500 handläggare som tar emot 35000 samtal per dag i deklarationstider, och cirka 200 

handläggare som besvarar 15000 samtal övriga månader. Även bemanningen hos 

Liseberg och Gröna Lund är säsongsberoende och på våren och sommaren arbetar 

ungefär 20 personer på Liseberg med att besvara frågor via telefon och internet och på 

Gröna Lund är motsvarande siffra tio personer. På vinterhalvåret har Liseberg fyra till 

fem anställda i kundtjänst och Gröna Lund har två. Däremot kan de inte svara på antalet 

ärenden de tar emot per dag.  

Baserat på ovanstående information sammanfattas datan i följande tabell. Då alla 

företag inte kunde ge oss exakta eller fullständiga siffror presenteras de organisationer 

som har lämnat underlag. 

Organisation Antal ärenden de tar per 

timme per person i 

genomsnitt i övrig 

kundtjänst 

Försäkringskassan 12,75 

Skatteverket 8,93 

Canal Ditigal 7,5 

Ikea 7,5 

Telia 5 

Åhlens 3,125 

(Egen uppställning) 

 

4.8 Facebooks påverkan på övrig kundtjänst 

 

Endast en respondent anser att Facebook har avlastat deras kundtjänst. Respondenterna 

menar att Facebook fungerar mer som en ytterligare kanal som de erbjuder till sina 
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kunder. De menar också att flera av de frågor som kunderna skriver på Facebook är av 

sådant slag att de inte skulle bemöda sig att ringa in och fråga.  Därmed sker ingen 

avlastning i den bemärkelsen. Flera respondenter menar att de genom Facebook kan 

erbjuda en ytterligare målgrupp en väg in. Brandos anser att Facebook fortfarande kan 

utvecklas ytterligare som både marknadsföringskanal och som ännu en del av 

kundtjänst, men anser att det i nuläget inte har påverkat försäljningssiffror eller övrig 

kundtjänst nämnvärt. Fritidsresor uppger att deras Facebook-profilen skapades i rent 

marknadsföringssyfte och för att kunna hantera kritik och anser inte att deras övriga 

kundtjänst har påverkats.  

Skopunkten anser att det Facebook avlastat alls eftersom de hänvisar samtliga frågor av 

kundtjänstkaraktär till deras vanliga kundtjänst. Detta anser även Ikea . De säger att 

frågor via telefon, mail och chatt är mer direkta kundtjänstfrågor, medan frågor på 

Facebook oftast är öppnade och bjuder in till diskussion. Eftersom de skiljer sig så pass 

mycket har de inte märkt något mindre belastning på övrig kundtjänst.  Halens uppger 

att det inte har avlastat övrig kundtjänst men att det har höjt servicenivån något oerhört. 

Siba menar att det enbart används som en ytterligare kanal  men att en del kunder 

kontaktar företaget via olika kanaler med samma fråga, antagligen för att vara säkra på 

att frågan når fram. Det finns även fall när kunder kontaktat kundtjänst och sedan vänt 

sig till Facebook för att dela med sig av sin erfarenhet. Ellos och Netonnet anser inte att 

det har avlastat deras kundtjänst, men att fler och fler kunder hör av sig genom 

Facebook istället för att ringa och mejla. Netonnet uppger att det numera även går att 

bland annat avbeställa ordrar genom deras Facebook-sida. 

Försäkringskassan anser att det är svårt att följa upp om de som ställer en fråga på 

Facebook även ringer in, men att det vissa månader kan vara en minskning på antalet 

samtal från föräldrar nu jämfört med innan de hade en Facebook-profil. Genom att läsa 

på Försäkringskassans profil ser de att många får svar på sin fråga och därför inte 

behöver sitta i telefonkö, så till viss del ger det mindre belastning via telefon. Denna 

effekt har även Ica upplevt då många går in på Facebook och skriver frågor som kan ses 

av många. Antalet ärenden som de får in per telefon har minskat något sedan deras 

Facebook-profil skapats. Skatteverket har inte märkt av mindre belastning i deras övriga 

kundtjänst då antalet ärenden som besvaras på Facebook inte är en stor del av totala 

antalet ställda frågor. Sedan har Skatteverket inte marknadsfört sig på Facebook då de 
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anser att telefonkundtjänst fortfarande är den mest ”effektiva kanalen att hjälpa kunder 

att bland annat deklarera”.  

Då Liseberg menar att många va de samtal och internetfrågor de har idag handlar om att 

boka biljetter, boka bord och beställa konsertbiljetter, vilket inte är möjligt i dag via 

Facebook, så har inte dessa frågor påverkats av att de har skapat en Facebook-profil. 

Gröna Lund svarar att de inte heller har sett någon skillnad i belastningen av övrig 

kundtjänst. Respondenten från Canal digital menar att inlägg på sociala nätverk ibland 

besvaras av andra användare vilket är en fördel för snabbt svar. Dessa svar måste dock 

kontrolleras av företaget för att se till att de inte är felaktigt.  

Sammanfattningsvis är många frågor på Facebook privata vilket leder till att kunder 

behöver gå genom en annan kanal för att reda ut frågor och problem. Endast en 

organisation har märkt en minskning på sin övriga kundtjänst sedan de skapade en 

Facebook-profil. Flera respondenter menar att de genom Facebook kan erbjuda en 

ytterligare målgrupp en väg in. Facebook kan utvecklas ytterligare som både 

marknadsföringskanal och som ännu en del av kundtjänst, men i nuläget har det inte 

påverkat försäljningssiffror eller övrig kundtjänst nämnvärt för övriga företag. 

4.9 Kostnader 

 

Siba svarar att de inte betalar något alls för sin Facebook-profil. De har valt att inte 

”marknadsföra” sina statusuppdateringar, vilket innebär att betala för att fler ska se dem. 

Siba har valt att inte ”köpa” likes. Försäkringskassan och Skatteverket uppger att det 

inte kostar någonting, förutom personalkostnader, att ha en Facebook-profil eller att 

göra vanliga statusuppdateringar. Däremot lägger Försäkringskassan cirka 300 000 

kronor på att göra annonser på Facebook, något som Skatteverket inte gör. Ellos lägger 

också ner mycket pengar på marknadsföring genom att skapa annonser, men de 

marknadsför sig inte för att få fler följare.  

Ving, Canal Digital, Skopunkten, Ikea och Brandos svarar att de inte betalar någonting 

för sina Facebook-profiler men att de ibland annonserar under kampanjer på Facebook, 

vilket kostar olika beroende på kampanj. Regelbundet sponsras vissa 

statusuppdateringar. Åhléns betalar inte heller något för deras profil men sponsrar 

inlägg med några tusen i månaden. De köper också ”like”-annonser för ytterligare 
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”några tusen”. De påpekar dock att de riktar sig primärt mot dem som redan följer dem, 

och sekundärt mot vänners vänner. Halens svarar att de använder sig av 

annonsmöjligheten ”sponsored stories” för att få upp sin räckvidd på sina inlägg.  

Fritidsresor spenderar cirka 10 000 kronor i månaden på att sprida sitt budskap över 

Facebook, och det är den kostnaden, förutom personalkostnader, de har. Liseberg 

marknadsför sina inlägg vilket gör att de har extra kostnader utöver personalkostnader 

men de inte vill dela med sig av denna information.  

Din Sko, Telia, Ica, Gröna Lund och Netonnet svarar inte på frågan och hänvisar till att 

det inte är någon officiell uppgift, samt att det omfattas av affärssekretess. Gemensamt 

för alla respondenter är att ingen anger några som helst summor, eller några siffror 

överhuvudtaget. 
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5 Analys 

 

I analysen jämförs det empiriska materialet med den teoretiska referensramen för att se 

likheter och skillnader samt kunna dra slutsatser om respondenternas svar. Avsnittet 

börjar med skälen till att företag skaffar Facebook, hur de har planerat inför det samt 

vilken målgrupp som kan nås via Facebook. Vidare behandlas Facebook som 

kommunikationskanal. Avsnittet avslutas med att försöka identifiera nyttor med hjälp  

av PENG-modellen och kalkylering.  

 

5.1 Skäl till att företag skaffar Facebook 

 

Enligt DiMaggio & Powell (1983) verkar strukturella förändringar i organisationer idag 

vara mindre drivet av konkurrens eller behovet av effektivitet. Ett av 

Försäkringskassans skäl till att de utformade en Facebook-profil var förhoppningen att 

skapa ett ökat förtroende med hjälp av sociala medier. Försäkringskassan är en statlig 

myndighet och därför inte vinstdrivande. Vad gäller offentlig verksamhet är målen 

annorlunda vid svårvärderad nytta då det handlar om att bibehålla eller stärka 

förtroendet (Dahlgren et al., 2006). Organisationer kan idag i ökad grad drivas av ett 

sökande av legitimitet (Dimaggio & Powell, 1983). Det är viktigt att de anpassar sin 

struktur till samhället och intressenters förväntningar för att på så sätt skapa legitimitet 

(Deegan, 2002). En anledning som nämns av flera respondenter är att det ligger i tiden 

att finnas med i sociala medier och öppna upp sig mot det nya medielandskapet. Detta 

poängterar Skopunkten genom att säga att det känns viktigt att vara med eftersom de 

flesta andra är med. Flera respondenter påpekar att det är viktigt att finnas där för att det 

är en kanal som många användare idag föredrar att använda. Om företag effektivt ska nå 

sina kunder måste de gå genom media som kunder aktivt använder (Indrupati, 2012) 

och Woodcock et al. (2011) beskriver att Facebook skapar möjlighet att ”fiska där 

fiskarna finns”, vilket är Ikeas och Vings motivering när de säger att ”vi vill vara där 

våra kunder befinner sig”.  Härmande isomorfism är resultatet av osäkerhet och när 

teknologier är svårförståeliga, när det finns otydliga mål eller när omvärlden skapar 

osäkerhet kan organisationer imitera andra liknande organisationer (Dimaggio & 

Powell, 1983). Detta verkar även var skälet när organisationer väljer att skaffa en 
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Facebook-profil.  Det mest använda sociala nätverket är Facebook som 2010 har mer än 

en halv miljard medlemmar världen över (Indrupati, 2012). Det är viktigt att anpassa sin 

struktur till samhället och intressenters förväntningar för att på så sätt skapa legitimitet 

(Deegan, 2002). Stroud (2008) menar att skälet till att människor använder Facebook 

bland annat är mode. Att Facebook har så många medlemmar kan på så vis skapa en 

press på organisationer att de ska befinna sig där deras kunder är.  

5.2 Planering inför att skapa en Facebook-profil 

 

Flera respondenter som har angett att de gjort en förkalkyl beskriver också ett positivare 

resultat än förväntat. Halens gjorde en förkalkyl som de överträffade redan efter några 

månader, vilket gjorde att de förstod vikten med en tydlig strategi när det gäller sociala 

medier. Hur kalkylerna har överträffats har inte angetts men grundat på andra 

respondenters svar kan man anta att det är antalet följare sidorna har. Stone et al. (2000) 

så väl som Andersson (1997) anser att en förkalkyl ska göras innan ett företag investerar 

i relationer och ska upprättas innan projektets början. Telia har liksom Canal Digital 

gjort förarbeten och inte kalkyler. Telia satte inga specifika mål utan skapade profilen 

efter behov. Kalkyleringens roll är att vara beslutsunderlag i ekonomistyrning och kan 

idefinieras som styrning mot ekonomiska mål (Andersson, 1997) vilket är centralt för 

företag. Brandos gjorde en analys över vad de skulle kunna tjäna på att ha en Facebook-

profil. De konstaterade att siffrorna var svåra att förutse men antalet ”likes” och kunder 

de når ut till har överträffat deras förväntningar. Samma sak gäller Netonnet. Stroud 

(2008) konstaterar att det är svårt att mäta effektiviteten av nätverkande då volym och i 

vilken utsträckning konsumenter använder sig av sociala nätverkssidor är svårmätt. De 

flesta företag har använt sig av analyser och strategier istället för kalkyler vilket kan 

grunda sig i att Facebooks intäkter och kostnader är svåra att mäta i kronor. Evans-

Cowley (2010) skriver att Facebook fortfarande är i utvecklingsstadiet. Artikeln är 

skriven 2010 då de flesta företag även skaffade Facebook vilket också kan vara ett skäl 

till att det var svårt för företag att upprätta kalkyler vid den tidpunkten.  

  

 

5.3 Målgruppen på Facebook 
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Facebook verkar företrädesvis vända sig mer till kunder framför andra intressenter då 

respondenterna uteslutande beskriver kundperspektivet i relation till sina Facebook-

profiler. Åhlens, Ving, Halens och Siba menar att de når ut till rätt målgrupp med sin 

medverkan på Facebook.  Frågan blir då vad som är rätt målgrupp. För att få 

information om ålder på Facebooks medlemmar skapades ”Michaela och Linnéas 

låtsasföretag” på Facebook. Genom att gå in på sidan för att skapa en annons går det att 

välja målgrupp efter ålder, ort, intressen, medlemmar som är mobilanvändare eller ej, 

civilstatus och kön. Följande åldersintervall kunde konstateras i Sverige 2013-05-11: 

 

(Egen uppställning) 

Tabellen visar att större delen medlemmar är mellan 21 och 30 år och att de yngre 

ålderskategorierna dominerar i antal. Nästan en miljon användare är 51 år och uppåt 

vilket är nära 20 procent av medlemmarna. Enligt Stroud  (2008) är det flest ungdomar 

som har Facebook och enligt Furlow (2011) är marknadsföring via Facebook naturligt 

när unga konsumenter är målgruppen. Försäkringskassan uppger att de gjorde en 

omfattande analys  innan de skapade en Facebook-profil utifrån vilka personer som 

befinner sig i sociala medier. De menar att föräldrar är den största grupp som diskuterar 

frågor angående Försäkringskassan i olika forum. Studenter är också en målgrupp som i 

stor utsträckning befinner sig i sociala medier. Genom att ha en sida som riktar sig till 

studenter kan budskapen målanpassas och ge dem information som bara de har nytta av. 

Bevis talar för att konsumenter, speciellt kvinnor och tonåringar, är villiga att betala för 

produkter som har en social fördel. Så kallade “Millennials”, som brukar definieras som 

människor som är födda mellan 1985 och 2005, är mer pålitliga, toleranta och mer 

Åldrar Antal 

medlemmar 

13-20 år 958720 st 

21-30 år 1212700 st 

31-40 år 893780 st 

41-50 år 769280 st 

51-60 år 484360 st 

61-  år 469660 st 

Totalt 4788500 st 



  

 
43 

beresta än sina föräldrar. Men det som skiljer dem mest från tidigare generationer är att 

de är angelägna om att ha digitala sociala nätverk (Furlow, 2011). Detta stämmer delvis 

in på företags beskrivningar då människor födda mellan 1985 och 2005 är mellan åtta 

och tjugoåtta år. Studenter och unga föräldrar ligger inom det intervallet.  Brandos 

uppger att en stor del av deras målgrupp, yngre kvinnor och män samt barnfamiljer,  

ofta är medlemmar i sociala medier och att Facebook därför är ett bra sätt att nå ut till 

dessa.  Flera respondenter anser att det är den yngre generationen som kan nås på 

Facebook. Enligt Stroud  (2008) är det flest ungdomar som har Facebook, men att 

människor mellan 40 och 60 år den mest växande ålderskategorin som går med i 

Facebook. Ikea anser att målgruppen på Facebook har förändrats en hel del sedan 2009 

då Facebook var relativt nytt. Fritidsresor anser att Facebook är ett media som allt mer 

når upp i åldrarna vilket leder till en större publik. Om kunder känner att de har ont om 

tid så kan tidsbesparing vara en viktig del i relationen. Detta varierar dock mellan 

åldersgrupper. Ju äldre och rikare kunderna är, desto mindre tidspress har de (Stone et 

al, 2000). De senaste två decennierna har det funnits en tendens för unga att tidigt 

acceptera ny teknologi. Dessa teknologier ger möjlighet att leverera vinster och kan 

accepteras även hos äldre (Stroud, 2008). Frågan blir  om marknadsföring på Facebook 

är mindre effektivt på äldre kunder då de har mindre tidspress i sina liv. Även om de lär 

sig ny teknologi och är en målgrupp med mycket pengar så har de inte behov av att fatta 

beslut lika snabbt som den yngre generationen, vilket gör att de kanske i första hand 

använder sig av andra kanaler.  Dessutom är det i 50 års ålder andelen icke- eller 

sällananvändare börjar överstiga andelen regelbundna användare (Findahl, 2013) vilket 

talar för att Facebook inte är en lika effektiv kanal på äldre generationer som det är för 

yngre.   

Netonnet menar att Facebook har tjänster som gör att det är möjligt att välja målgrupp 

och specificera sig när man ska annonsera, vilket är till stor fördel vid olika kampanjer. 

Det innebär att inte endast åldern behöver begränsa en målgrupp utan att den kan 

baseras på andra kriterier.  

 

5.4 Facebooks funktioner 
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5.4.1 Kommunikation 

Indrupati (2012) menar att om tidningar, radio och television är de traditionella 

medierna så är det numera sociala medier som gäller. Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell innefattar envägskommunikation och innebär att 

informationskällan producerar ett meddelande som kommuniceras ut via en sändare och 

sedan tolkas av mottagaren (Severin & Tankard, 2001). Ingen återkoppling sker i denna 

modell. Fram tills nyligen har kommunikationen mellan organisationer och 

konsumenter främst varit envägskommunikation. De tekniker som används idag skapar 

påtryckningar på en social förändring i interaktionen med organisationer med hjälp av 

tvåvägskommunikation (Meadows-Klue, 2008). Telia svarar att en stor fördel med 

Facebook är att de förutom att nå ut även direkt kan få återkoppling på vad deras kunder 

tycker via gilla-markeringar, delningar och kommentarer. Detta bidrar till att de ständigt 

kan lära vad deras befintliga och nya kunder tycker är mest relevant. Ikea menar att de 

kan  föra en öppen dialog med kunder och fans på Facebook. Facebook erbjuder företag 

möjligheten att skapa tvåvägskommunikation (Castronovo & Huang, 2012). Ikea säger 

också att det i början inte var mycket frågor eller kommentarer, men att det har ökat i 

omfattning i takt med att folk har hittat dem på Facebook. Fritidsresor uppmanar sina 

kunder att lägga upp foton på deras sida från olika resmål för att på så vis få kunder att 

interagera med varandra och diskutera, vilket företaget anser leder både till mycket 

gratis marknadsföring och till kommunikation mellan kunder. En annan modell 

skapades av Schramm 1954 som inkluderar interaktion mellan båda parter med 

kodning, tolkning, avkodning, sändare och mottagare av signaler. Här går information i 

en cirkel och sändaren får återkoppling på skickad information (Severin & Tankard, 

2001). Återkoppling är centralt inom tvåvägs-kommunikation (Duncan & Mariarty, 

1998) och Schramms modell stämmer in på hur respondenterna upplever Facebook.  

5.4.2 Samla in information om kunder 

En annan möjlighet företagen har är att samla in information om sina kunder. Den första 

komponenten i effektiva CRM strategier är kompetens inom kunskapshantering: 

insamling, analys, spridning och tillämpning av kundinformation från en kunddatabas. 

En databas ger företaget den information den behöver för att effektivt påverka sina 

kunder på ett sätt som skapar kundvärde och ökar lojaliteten (Castronovo & Huang, 

2012). Ica uppger att Facebook är en bra kanal då det ger möjlighet att samla in mycket 



  

 
45 

information om deras kunder. Organisationer kan välja att spara data över sina mest 

värdefulla kunder i en dator parallellt med sociala medier (Woodcock et al., 2011).  

5.4.3 Word of mouth och spridning av information 

Ving menar att Facebook är en snabb och enkel kanal som många förstår. Konsumenter 

har möjlighet att dela med sig av sin kunskap och åsikter om produkter och tjänster över 

internet (José & Soares, 2011). Ikea beskriver att det finns många fördelar med 

Facebook, bland annat att de snabbt och effektivt kan nå väldigt många och med 

omedelbar respons. Många organisationer investerar i sociala nätverk för att snabbt 

skapa eller marknadsföra deras varumärke genom att sprida sitt innehåll med tävlingar 

och andra sätt att engagera konsumenter (Meadows-Klue, 2008). Skatteverket anser att 

Facebook är en lättillgänglig kanal för många att ta kontakt. Ellos och Netonnet anser 

att det sätt som information sprids på Facebook, att medlemmar kan se vad andra 

medlemmar och vänner har för intressen och vad de uppskattar, gör att människor tar till 

sig reklam på ett annat sätt än till exempel genom reklamblad. Användare litar på andra 

användare och vänner (Shu, 2011). Siba anser att det är viktigt att få till sig vad kunder 

och allmänheten anser om företaget. Enligt Evans-Cowley (2010) erbjuder Facebook en 

möjlighet till mer än affärsrelationer och skapar en känsla av intimitet och vänskap. 

Evans-Cowley (2010) menar även på att känslan av intimitet är en faktor när företag ska 

planera hur de ska kommunicera med sina kunder och uppmana till interaktion. 

Sterne (2000) menar att missnöjda kunder kan ses som en tillgång om de på ett lätt sätt 

kan berätta varför de är missnöjda så att organisationer får reda på vad det finns för fel 

att åtgärda. Ofta kan kunder fundera på att ta kontakt men låter bli eftersom det kan vara 

svårt att kontakta organisationen. Istället pratar de med bekanta om sin besvikelse eller 

vänder sig till en konkurrent (Stone et al, 2000). Tills för några år sedan var skadan av 

word-to-mouth begränsad till en ganska liten publik, men online aktiviteter gör att 

meddelanden kan sprida sig och når miljoner av människor inom en kort tidsperiod 

(Tripp, 2011). Siba menar att vid dålig hantering kan det växa till ”sociala medier-

monster” som når hundratusentals personer. När det gäller online-världen tenderar word 

of mouth sprida sig snabbt i nätverk av vänner (Castronovo & Huang, 2012). Canal 

Digital tycker att det är mer informellt på Facebook och fokus ligger på konversationen 

snarare än kommunikationen. Konversation är enligt Svenska Akademiens ordlista 

”samtal” medan kommunikation är ”förbindelse; kontakt mellan människor; överföring 
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av information” vilket är olika betydelser. Ett samtal kan vara ytligt och utan 

känslomässig involvering, medan kontakt mellan människor, förbindelse och överföring 

av information innebär en starkare eftertanke och ett engagemang som inte krävs i ett 

samtal. Att Facebook erbjuder tvåvägskommunikation är konstaterat, men den 

känslomässiga involveringen kanske inte är så djup hos vissa företag som till exempel 

Evans-Cowley (2010) menar i att känslan av intimitet är en faktor när företag ska 

planera hur de ska kommunicera med sina kunder och uppmana till interaktion. När 

kommunikation och att lyssna får en större roll hamnar interaktion i fokus  (Duncan & 

Moriarty, 1998).  Det faktum att vissa klagande kunder kallas ”gnällspikar” av Siba 

tyder också på att de kanske inte tar negativ kritik på allvar vilket de borde göra 

eftersom negativa händelser har mer långsiktiga konsekvenser än positiva händelser av 

samma typ (Sheng et al., 2011). 

 

5.4.4 Facebook är inte färdigutvecklat 

Det finns möjlighet att selektivt informera kunder på en personlig nivå angående 

produkter eller tjänster och på så vis använda sociala nätverkssidor som kundtjänst 

(Lorenzo-Romero et al., 2011).  Brandos delar samma erfarenhet som Åhléns och säger 

att det är ett bra verktyg, men att det skulle kunna utvecklas ytterligare i kundtjänstsyfte. 

Detta är även något som Liseberg påtalar då allting inte kan ordnas genom Facebook 

utan de måste bli omdirigerade till hemsida eller telefon, men de anser ändå att det är ett 

sätt för kunder att lätt nå dem med allmänna frågor, kritik och åsikter. I en del branscher 

kan det vara svårt att besvara exempelvis frågor av personlig karaktär i ett öppet forum. 

Då måste kunder hänvisas till en annan kanal in, exempelvis telefonikundtjänst, vilket 

gör att Facebook i vissa fall kan leda till ineffektivitet då samma fråga behöver besvaras 

i två kanaler.  Sociala medier är fortfarande i utvecklingsstadiet (Evans-Cowley, 2010).  

5.5 Kalkylering 

 

Kalkylarbetet ska skötas effektivt och ambitionen är att varje projekt ska tillgodoräknas 

och påföras de kostnader och intäkter som det förorsakat. Denna regel kallas för 

kausalitetsprincipen och är viktig inom kalkylering. Normalt är det inga problem att 

hänföra rätt intäkt till rätt objekt. Det är däremot svårare att identifiera rätt kostnad för 



  

 
47 

respektive projekt (Andersson, 1997). När det gäller sociala medier verkar fallet vara att 

det är svårt att hänföra rätt intäkt till rätt objekt. 

5.5.1 Direkt resultatpåverkande nytta 

Den resultatpåverkande nyttan identifieras och analyseras med hjälp av PENG-

modellen. En direkt resultatpåverkande nytta är vad de tjänar på att ha en Facebook-

profil i form av vad de sparar. Medellönen för anställda i kundtjänst är 20403 kronor i 

månaden (Lönestatistik, 2013). Beräkningarna baseras på den timlön på 127,52 kronor 

per timme då det antas att de arbetar 160 timmar i månaden. Då alla företag inte har 

kunnat ge information om hur mycket tid kundtjänstmedarbetare lägger på Facebook 

respektive övrig kundtjänst har beräkningarna endast baserats på nedanstående företag.  

 

Organisation Antal ärenden de tar per 

timme per person i 

genomsnitt på Facebook 

Kostnad per ärende 

Försäkringskassan 5,83 21,87 kr 

Skatteverket 3,125 40,81 kr 

Canal Digital 1,70 75,01 kr 

Ikea 10 12,75kr 

Telia 1,875 68,01kr 

Fritidsresor 6,25 20,40 kr 

Genomstnittskostnad  39,80 

(Egen uppställning) 

 

Organisation Antal ärenden de tar per 

timme per person i 

genomsnitt i övrig 

kundtjänst 

Kostnad per ärende 

Försäkringskassan 12,75 10 kr 

Skatteverket 8,93 14,28 kr 
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Canal Ditigal 7,5 17 kr 

Ikea 7,5 17 kr 

Telia 5 25,50 kr  

Åhlens 3,125 40,81 kr  

Genomsnittskostnad  20,77 kr 

(Egen uppställning) 

Enligt uträkningarna så kostar det företag mer per ärende att använda sig av Facebook 

jämfört med telefonikundtjänst. Uträkningarna visar att det skiljer mellan vilken typ av 

organisation det är. I deklarationstider är det mycket större belastning medan det under 

resten av året kommer in betydligt färre ärenden hos Skatteverket. Ett snitt kan innebära 

ett felaktigt utfall. Canal Digital och Telia har hög kostnad på Facebook. Det kan bero 

på att det är företag som säljer produkter och tjänster som kräver mer efterforskning vid 

frågor från kunder. Eftersom företag inte hänvisar till sina Facebook-profiler som 

kundtjänst blir det en specifik målgrupp som ändå provar att vända sig till företag via 

den kanalen.  

5.5.2 Indirekt resultatpåverkande nytta 

Indirekt resultatpåverkande nytta har ett tidsintervall mellan ett halvt och två år och här 

kan målet vara merförsäljning (Dahlgren et al., 2006). Företagen har spenderat olika 

mycket på att marknadsföra sig på Facebook. Flera av respondenterna har funktionen 

”sponsored stories” vilket innebär att Facebook låter annonsörer använda sig av 

medlemmarnas aktiviteter för att nå ut med reklam om det egna företaget. Man ser sina 

vänners aktiviteter och på så sätt hoppas företagen att man ska bli påverkad. 

Konsumenter tenderar att förlita sig på andras råd vid köpbeslut. Dessutom påverkar 

word of mouth köpbeslut i större utsträckning än traditionella reklamkampanjer 

(Castronovo & Huang, 2012). Målet är att företag ska få medlemmar att utföra samma 

handling som deras vänner. Word of mouth och starkt inflytande av olika grupper 

(Indrupati, 2012). 

Ett samband som kan ses är att de som har spenderat mer pengar på marknadsföring är 

de som även har märkt en skillnad i belastning på telefonikundtjänst, även om 

skillnaden är liten. Det är även samma företag som har flest följare på sina profiler.  
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5.5.3 Svårvärderad nytta 

Information som ska inkluderas kalkylering kan både vara av såväl kvantitativ och 

kvalitativ karaktär. Kvalitativ information är svår att mäta i form av hur mycket ett 

objekt har av en egenskap. Viss information kan vara svår att kvantifiera och betraktas 

ofta som kvalitativ. Ett exempel på detta är kundnöjdhet (Andersson, 1997).  Ju mer ett 

företag kan stärka kundrelationer, desto mer kostnadseffektiv blir marknadsföringen. 

Beräkningar visar att det kostar sex till nio gånger mer att skaffa en ny kund än att 

behålla en långsiktig kund (Duncan & Moriarty, 1998). En anledning till att företag 

skaffar Facebook är enligt respondenterna att de vill stärka relationen med sina 

befintliga kunder. Kunder som är helt tillfredsställda – eller missnöjda men som har 

blivit väl kompenserade – kan bli bra förespråkare. De kan genom Facebook vända 

negativ kritik till något positivt och på så sätt stärka kundrelationer. Kraften i 

rekommendationer är betydelsefull både för företag och för kunder (Stone et al, 2000). 

Med relationsmarknadsföring ökar möjligheten att få reda på vilka problem kunder har 

och vad som krävs för att lösa dem (Stone et al, 2000). Skopunkten anser att det är ett 

bra sätt att fördjupa sitt kundbemötande och stärka sitt varumärke. Ikea säger att 

Facebook är en naturlig kanal att utöka deras mediamix och för att nå ut till kunder och 

eventuellt nya målgrupper. Canal Digital och Försäkringskassan  menar att det är ett bra 

sätt att ta del av kundernas åsikter samt att bemöta kritik och frågeställningar. Något 

som kan förvåna ledningen när de inför CRM är att de upptäcker att kunder kontaktar 

eller försöker kontakta organisationen mycket oftare och på fler sätt än vad de tror 

(Stone et al, 2000). Brandos anser att även negativ kritik är positivt för företaget då 

kunder många gånger beskriver områden som företaget måste förbättra sig på. 

Missnöjda kunder kan ses som en tillgång om de på ett konkret sätt kan berätta varför 

de är missnöjda så att organisationerna har möjlighet att åtgärda problemen (Sterne, 

2000). Halens menar att de skapar en nära relation med användaren men att det även 

krävs  respekt från företagets sida gentemot kanalen och dess användare. Ingen 

respondent kan direkt härleda Facebook till någon skillnad i det finansiella resultatet. 

Ofta ligger svårvärderad nytta på en tidsfaktor av ett till fem år (Dahlgren et al., 2006) 

vilket kan innebära att effekten av att de skaffat en Facebookprofil inte är märkbar än 

eftersom de flesta organisationer endast haft Facebook i tre år. För statliga 

organisationer är syftet med just svårvärderad nytta att öka förtroendet (Dahlgren et al., 
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2006) vilket är ett av de starkaste skälen till Försäkringskassans etablering på Facebook 

enligt respondenten. 
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6 Slutsatser 

 

Analysen mynnar ut i slutsatser som även svarar på problemformuleringen. Avsnittet 

avslutas med en diskussion och förslag på vidare forskning.  

 

Syftet med uppsatsen är att studera vilka ekonomiska fördelar alternativt nackdelar 

företag har fått av att investera i sociala medier och vilka faktorer som kan ligga bakom. 

Studien handlar även om planeringen inför att investera i sociala medier och hur 

effektivt respondenterna har upplevt att kanaler som Facebook är. 

Skälen till att företag blir medlemmar i Facebook är för statligt ägda organisationer att 

skapa förtroende. För vinstdrivande organisationer är det för att ”det ligger i tiden” 

vilket grundar sig i att andra organisationer gör det. Ett gemensamt skäl för samtliga 

organisationer är att Facebook är utbrett  med många användare. Statligt ägda 

organisationer skaffar en Facebook-profil för att informera människor medan 

vinstdrivande företag använder sig av Facebook i marknadsföringssyfte.  

Inför investeringar ska det upprättas en kalkyl, men de flesta företag har istället gjort 

strategier och analyser. Året då de flesta företag skapade sina Facebook-profiler var 

2010 då Facebook fortfarande var i utvecklingsstadiet. Detta kan vara en anledning till 

svårigheter att förutse intäkter och inkomster samt antal följare. Ett annat skäl till att de 

flesta företag inte gör förkalkyler kan vara att det är svårt att mäta värde i kronor då 

Facebook till stor del handlar om relationsmarknadsföring. Jämfört med om dessa sidor 

skulle skapas idag finns det mer erfarenheter att ta del av, men ändå är graden av 

osäkerhet i kalkylen fortfarande hög.   

Målgruppen på Facebook är först och främst yngre generationer, men även många äldre 

är medlemmar. Detta är något respondenterna är medvetna om. I Sverige är nästan en 

miljon medlemmar 51 år och uppåt. Teorin och respondenternas svar tyder på att 

målgruppen når allt högre upp i åldrarna, men frågan är om det är lika effektivt att ha 

äldre generationer på Facebook som målgrupp. Målgruppen kan även baseras på andra 

kriterier än ålder då Facebook har funktioner som innebär att målgruppen kan avgränsas 

av kön, civilstatus, intressen och annat.  
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Återkoppling och tvåvägskommunikation är centrala begrepp på Facebook. 

Respondenterna upplever att budskap sprids snabbt och  att det finns möjligheter att 

engagera kunder. Genom att medlemmar ser vad andra medlemmar gör påverkas de på 

en mer personlig nivå. Organisationer får ofta kritik via Facebook och enligt Telia ligger 

det i naturens lag att folk generellt hör av sig med missnöje snarare än med beröm, men 

kritik leder även till att företag får information om vilka brister som behöver åtgärdas. 

Kritiken bör ses som värdefull, något som alla organisationer inte verkar vara medvetna 

om.  

Det finns även möjlighet att samla in information om kunder via Facebook. Till viss del 

går Facebook att använda i kundtjänstsyfte men respondenterna anser att det skulle 

kunna utvecklas ytterligare då det inte är möjligt att besvara frågor av personlig karaktär 

eftersom informationen ses av alla. Däremot är det ett bra forum för allmänna frågor, 

kritik och åsikter. 

Sociala mediers bygger på relationsmarknadsföring vilket gör det svårt att hänföra rätt 

intäkt till rätt objekt. Genom att jämföra vad ett inlägg på Facebook och ett ärende i 

övrig kundtjänst kostar kan det konstateras att ärenden på Facebook nästan är dubbelt så 

dyrt för företag. Att ha en Facebook-profil är gratis men all övrig marknadsföring kostar 

pengar, och företag vet inte vad det har för effekter på det finansiella resultatet. Däremot 

har Försäkringskassan satsat en stor summa på marknadsföring och är även det enda 

företag som har märkt mindre belastning i övrig kundtjänst. Försäkringskassan är också 

en av de organisationer med flest följare. Den svårvärderade nyttan är den långsiktiga 

relationen som Facebook delvis bidrar till. Facebook bidrar till att kunder lättare kan ta 

kontakt med företag vilket i sin tur bidrar till mycket kritik, men genom att satsa i 

kundrelationer kan företag få ner kostnader eftersom det är dyrt att skaffa nya kunder. 

Genom att bearbeta negativ kritik kan företaget skapa goda relationer och positiv word 

of mouth.  

6.1 Diskussion och vidare forskning 

 

Osäkerheten kring Facebook och sociala medier verkar vara stor då de inte har gjort 

någon förkalkyl och inte gör några mätbara vinster på investeringen. Dessutom kostar 

det mer att underhålla en Facebook-profil än att besvara frågor i vanlig kundtjänst. 
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Företag verkar gå med för att ”alla andra gör det” och inte lika mycket i vinstbringande 

syfte. Relationsmarknadsföring och att sätta värde på relationer i kronor är svårt i 

praktiken. Vad finns det för anledningar och förhoppningar bakom att företag investerar 

i projekt där det är väldigt svårt att mäta om det är vinstgivande? 

En kortsiktig lösning på negativ kritik är att kompensera en missnöjd kund. Den 

långsiktiga lösningen är att ta tillvara på den negativa kritiken och göra förbättringar till 

följd av den. Vissa problem kanske inte kan ses av företagen inifrån vilket gör att den 

negativa kritiken kan få en positiv utkomst om den tas på allvar. Spridningen av 

information på sociala medier är stor och eftersom människor hör av sig oftare med 

negativa åsikter än positiva så sprids den informationen mer. Därför kan det vara 

intressant att se saken ur konsumenters perspektiv och hur de blir påverkade av negativ 

kritik i form av word of mouth.  
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Biliaga 1 

Intervjuguide – företag med Facebook 

Hur länge har ni haft en Facebook-profil? 

Vad var skälet till att ni skaffade en Facebook-profil? 

Hur många anställda arbetar med Facebook och sociala medier? 

Hur många ärenden tar de i snitt på en dag? 

Har ni märkt mindre belastning på övrig kundtjänst ( till exempel telefonkuntjänst) sen 

ni skaffade en Facebookprofil?  

Hur har Facebook påverkat föräljningssiffror? 

Hur anser du att negativ kritik på Facebook påverkar varumärket?  

Tror du att det faktum att den negativa kritiken kan ses av alla på Facebook får negativa 

konsekvenser för det finansiella resultatet?  

Vad betalar ni för er Facebook-profil och de tjänster ni utnyttjar?  

Är den målgrupp som kan nås via Facebook er huvudmålgrupp? 
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Bilaga 2 

SIBA 

Sibas historia började på 1950 talet i Göteborg, en tid då det endast fanns en radiokanal 

som i huvudsak erbjöd radiouppläsningar,  och är idag en av nordens största 

hemelektronikkedjor (Siba, 2013). SIBA skapade sin Facebook-profil 2010 och har i 

dagsläget 4656 likes (Siba, 2010). 

Ica 

ICA är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 100 egna och 

handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. Cirka 50 000 

personer arbetar inom koncernen (Ica, 2013). ICA skapade sin facebookprofil 2009 och 

har i dagsläget 193359 likes (Ica, 2009). 

Försäkringskassan 

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. 

De utreder och beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner. På företaget arbetar cirka 

13 400 personer idag. De handläggande kontoren, kundcenter och servicekontor är 

belägna i hela Sverige men huvudkontoret ligger i Stockholm (Försäkringskassan, 

2013). Försäkringskassan skapade sin facebookprofil 2011 och har i dagsläget två olika 

Facebook-profiler; en för föräldrar och en för studenter med 37185 respektive 4211 

likes (Försäkringskassan, 2011). 

Skatteverket 

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring 

och registrering av bouppteckningar. De utfärdar id-kort för personer som är 

folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar. Antalet anställda vid 

Skatteverket är cirka 10 300 (Skatteverket, 2013b). Skatteverket skapade sin 

facebookprofil 2013 och har i dagsläget 1861 likes (Skatteverket, 2013a). 

Brandos 

Brandos grundades 2006 och är idag en av Nordens ledande livsstilsbutiker på nätet. De 

erbjuder ett stort sortiment av skor, jeans och väskor. Brandos säljer idag produkter till 
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åtta länder och har blivit belönade med flera branschpriser (Brandos, 2013). Brandos 

skapade sin Facebook-profil 2009 och har i dagsläget 24887 likes (Brandos, 2009). 

Ikea 

Ikeas historia började 1943 i den småländska byn Agunnaryd av grundaren Ingvar 

Kamprad som då bara var 17 år gammal. Sedan dess har IKEA utvecklats till ett stort 

företag med 139 000 medarbetare i 44 länder (Ikea, 2013). Ikea skapade sin 

facebookprofil 2009 och har i dagsläget 226020 likes (Ikea, 2009).  

NetOnNet 

NetOnNet öppnade år 1999 med en enkel affärsidé: att sälja hemelektronik till lägre 

priser än i vanliga butiker. Från början fanns företaget bara på internet och sålde 

produkter direkt från lagerhyllan, 2001 kompletterade nätförsäljningen med 

lagarshoppar som håller samma priser som nätet (NetOnNet, 2013). Netonet skapade sin 

facebookprofil 2010 och har i dagsläget 9949 likes (NetOnNet, 2010).  

Canal Digital 

Canal Digital är Nordens ledande TV-distributör med ett utbud på mer än100 tv-kanaler 

och interaktiva tjänster. Tjänster som används av närmare tre miljoner tittare varje dag. 

Företaget har 50 anställda på kontoret i Stockholm (Canal Digital, 2013). Canal Digital 

skapade sin facebookprofil 2010 och har i dagsläget 11280 likes (Canal Digital, 2010).  

Skopunkten 

Skopunkten erbjuder skor för hela familjen till låga priser, med erbjudanden som gäller 

året runt. De ingår i koncernen Nilson Group och ”enkelt och prisvärt” är företagets 

ledord (Skopunkten, 2013). Skopunkten skapade sin facebookprofil 2010 och har i 

dagsläget 2655 likes (Skopunkten, 2010).  

Din Sko 

Din Sko ingår också i koncernen Nilson group som har etablerat butiker i Sverige, 

Norge och Finland. Din sko är butiker som vill erbjuda sina kunder det senaste modet 

inom skor (Din Sko, 2013). Din Sko skapade sin facebookprofil 2010 och har i 

dagsläget 13159 likes (Din Sko, 2010). 



 

 
64 

Telia 

TeliaSonera tillhandahåller tjänster för miljontals människor och företag att 

kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom nätanslutning och 

telekommunikationstjänster. Företaget har över 26 000 medarbetare världen över (Telia, 

2013). Telia skapade sin facebookprofil 2010 och har i dagsläget 67610 likes (Telia, 

2010). 

Fritidsresor 

Fritidsresor tillhör Fritidsresegruppen där en rad nordiska researrangörer och Sveriges 

näst största flygbolag är delaktiga. De tillhandahåller resor till konsumenter och företag. 

Fritidsresegruppen ägs sedan 2007 av världens största resekoncern, TUI Travel PLC, 

som är noterat på Londonbörsen (Fritidsresor, 2013). Fritidsresor skapade sin 

facebookprofil 2009 och har i dagsläget 118122 likes (Fritidsresor, 2009). 

Ving 

Ving är Sveriges ledande researrangör med resor till fler än 500 destinationer världen 

over. Ving arrangerar paketresor, charterresor , reguljärflyg samt säljer även enskilda 

flygbiljetter och hotellövernattningar till den uppleva landet på egen hand. Resorna säljs 

via internet, telefon, i egna butiker och i utvalda resebyråer över hela landet. Företaget 

har ungefär 200 anställda och cirka 660.000 resenärer årligen (Ving, 2013). Ving 

skapade sin Facebook-profil 2008 och har i dagsläget 149069 likes (Ving, 2008). 

Halens  

Halens är ett av de största distanshandelsföretagen som har ett brett utbud sortiment som 

består av mode, hemtextil, möbler, hemelektronik, skönhetsartiklar och 

hälsokostprodukter. Företaget sysselsätter drygt 300 anställda (Halens, 2013). Halens 

skapade sin facebookprofil 2009 och har i dagsläget 82268 likes (Halens, 2009).  

Åhlens 

Åhlens är ett familjeföretag som grundades 1899. Idag är dem ett av Nordens starkare 

varumärken 77 varuhus i Sverige och 32 butiker i Norge. Företaget har 3 000 skickliga 

medarbetare möter ungefär 90 miljoner kunder varje år (Åhlens, 2013). Åhlens skapade 

sin facebookprofil 2010 och har i dagsläget 86340 likes (Åhlens, 2010). 

http://www.tuitravelplc.com/
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Ellos 

Ellos grundades 1947 av Olle Blomqvist. Företaget erbjuder ett stort utbud av olika 

produkter, i sortimentet ingår allt från parfym, kläder, skor och produkter till hemmet. 

Även Ellos är ett företag som använder sig av internet som försäljningskanal (Ellos, 

2013). Ellos skapade sin facebookprofil 2011 och har i dagsläget 29785 likes (Ellos, 

2011). 

Liseberg 

Liseberg driver verksamhet inom Lisebergs parkområde som innefattar bland annat 

attraktioner, spel, shopping, parkunderhållning och teater. Företaget har cirka 214 

årsanställda och 1350 säsongsanställda medarbetare (Liseberg, 2013). Liseberg skapade 

sin facebookprofil 2010 och har i dagsläget 207810 likes ( Liseberg, 2010).  

Gröna lund 

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och betraktas idag som en nöjespark för hela 

familjen. Förutom alla attraktioner, så som radiobilar och berg och dal banor så sker 

även många uppträdanden och tv inspelningar i parken (Gröna Lund, 2013). Gröna 

Lund skapade sin facebookprofil 2010 och har i dagsläget 155135 likes (Gröna Lund, 

2010)  

  


