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Sammanfattning 
Företags närvaro på Facebook har under de senaste åren ökat kraftigt. En uppfattning är att 

företag, stora som små, har etablerat sig på Facebook för att vara “rätt i tiden”. Detta skapar 

funderingar kring vilka anledningar som ligger till grund för närvaron och om företagen 

upplever den gynnsam. Denna studie syftar till att undersöka vilka erfarenheter företag har 

fått av närvaron på Facebook. Studien syftar även till att se vilka samband som finns mellan 

företags bakgrund och deras erfarenheter. Denna studie grundar sig i ett nyinstitutionellt 

perspektiv som förklarar hur organisationer genom olika anpassningsstrategier likriktar sig till 

sin omgivning för att uppnå legitimitet. Ett kvantitativt tillvägagångssätt har använts där en 

webbenkät skickades ut till 350 företag närvarande på Facebook. Företagens bakgrund 

undersöktes genom frågor gällande deras storlek, antal år på Facebook samt främsta anledning 

till närvaron på Facebook. Företagen besvarade därefter frågor gällande erfarenheter inom 

fyra olika områden; kundkontakt, intern påverkan, marknadsföring och varumärkesbyggande 

samt upplevda resultat. Resultaten visar att den främsta anledningen till närvaron på Facebook 

var att stärka varumärket. De företag som gick med av denna anledning upplever goda 

erfarenheter av kundkontakt och goda resultat. De företag som däremot etablerat sig på grund 

av förväntan från omgivningen upplever sämre erfarenheter gällande kundkontakt samt även 

av marknadsföring och varumärkesbyggande. Det kan förklaras av att de etablerade sig för att 

anpassa sig efter omgivningen, utan mål och strategier för närvaron. Många företag etablerade 

sig på Facebook under samma tidsperiod, vilket kan ses som en anpassningsstrategi för att 

uppnå legitimitet. Resultaten visar också att ju större företagen är desto bättre erfarenheter av 

kundkontakt och resultat har de. Företagen påverkas även mer internt av närvaron på 

Facebook ju större de är. Företagens erfarenheter av intern påverkan visar tendenser på att 

löskoppling skett, och att företagen därmed till stor del bedriver sin kärnverksamhet åtskild 

från aktiviteterna som sker på Facebook. Majoriteten av företagen anser att det är gynnsamt 

att närvara på Facebook. 

 

Nyckelord: Nyinstitutionell teori, Facebook, företag 
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Abstract 
Corporate presence on Facebook has in recent years greatly increased. A view is that both 

large and small companies have established themselves on Facebook to seem modern and 

active. This raises questions concerning the fundamental reasons to companies presence on 

Facebook, and if they perceive it favorably. This study aims to examine the experiences 

companies have received through their presence on Facebook. It also aims to see correlations 

between corporate background and their experiences. This study is based on new institutional 

theory which explains how organizations through various strategies adapt to their 

environment in order to achieve legitimacy. A quantitative approach has been used where an 

online questionnaire was sent to 350 companies present on Facebook. Corporate background 

was investigated by questions regarding company size, number of years present on Facebook 

and the foremost reason for their presence. The companies then answered questions regarding 

experience in four different areas; customer contact, internal influence, marketing and 

branding and perceived results. The results show that the main reason for the presence on 

Facebook was to strengthen the company brand. The companies that joined for this reason 

experience a good record of customer contact and good results. However, the companies 

which established themselves on Facebook in anticipation from the environment experience a 

poorer record of customer contact and marketing and branding. This can be explained through 

the possibility that these companies adapt to the environment without any objectives and 

strategies for their presence. Many companies established themselves on Facebook during the 

same time period, which can be interpreted as an adaptation strategy to achieve legitimacy. 

The results also show that the larger the company, the better experiences of customer contact 

and result. Larger companies are also affected more internally by the presence on Facebook. 

The companies’ experiences of internal influence show signs that decoupling occurred and 

that companies are running its core business separate from activities taking place on 

Facebook. The majority of companies believe that it is favorable to attend on Facebook. 

 

Keywords: New institutional theory, Facebook, company 
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1. Inledning 
Sociala mediers snabba utveckling och tilldragningskraft är något som fascinerar och har 

skapat grunden för denna studie. Varje dag ses företag och organisationer uppmana 

omgivningen till att följa dem på Facebook. Genom att följa dem kan omgivningen ta del av 

deras erbjudanden, exponeras för deras produkter och matas med information om vad som 

händer i just deras företag. Vi får även ta del av den kommunikation som pågår mellan 

företag och kunder, ibland positiv men även negativ. Facebooks genomslagskraft hos företag 

har varit enorm och det skapar frågor kring vad deras närvaro på nätverket egentligen leder 

till. 

1.1. Bakgrund 
Begreppet sociala medier används i betydelsen av webbrelaterade tjänster där människor och 

organisationer kan utbyta information (Carlsson 2009, s. 10). I och med internets framväxt har 

människors kommunikationssätt och kontaktnät förändrats och de geografiska gränserna har 

suddats ut. Sociala medier har under de senaste åren fått en stor genomslagskraft både hos 

privata användare och hos företag. Det har möjliggjort ett nytt sätt för människor att 

kommunicera och ta del av åsikter och trender. Information sprids snabbare och människans 

aktiva kontaktnät kan bestå av ett stort antal människor runt hela världen (Carlsson 2009, s. 

8). Det största sociala mediet i Sverige är Facebook. Facebook grundades för tio år sedan och 

har sedan lanseringen fått ett starkt fäste och ökat kraftigt i Sverige. Cirka två tredjedelar av 

alla internetanvändare i Sverige är medlemmar på Facebook och i genomsnitt tillbringar 

användarna 3,2 timmar/vecka på webbplatsen (Mjömark, 2014). 

 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har 90 procent av Sveriges kommuner en 

Facebooksida (Sandbacka, 2014) och enligt SCBs rapport “Företagens användning av it 

2013” används sociala medier av 69 procent av företag med mer än 250 anställda (Statistiska 

Centralbyrån 2014, s. 9). 77 procent av företag inom information och kommunikation 

använder sociala medier, vilket gör dem till den bransch som använder sociala medier mest. 

Även inom hotell- och restaurangbranschen är användningen av sociala medier hög. Inom 

byggindustrin används sociala medier minst, endast 20 procent av företagen inom branschen 

är aktiva (Statistiska Centralbyrån 2014, s. 37). Sociala medier används främst i syfte att 

marknadsföra produkter och att utveckla företagets varumärke. De används även för att ta del 

av kunders åsikter och vid rekrytering (Statistiska Centralbyrån 2014, s. 9). 

 

Företagens närvaro på Facebook medför att de ställs inför både utmaningar och möjligheter. 

Företag har möjlighet att uppnå positiva effekter genom de nya kommunikations- och 

marknadsföringsvägarna som sociala medier skapat. Det finns dock många risker eftersom 

sociala medier kan fungera som en plattform för negativ information att spridas snabbt 

(Carlsson 2009, s. 9). I och med den markanta ökningen av företags användning av Facebook 

har en marknad för handböcker och konsultverksamhet öppnats upp. Många handböcker har 

skrivits med syfte att vägleda företag till en lyckad närvaro på sociala medier. Det finns dock 

få vetenskapliga studier som undersökt om närvaron verkligen är gynnsam för företagen. 

Detta är något som, snart åtta år efter lanseringen i Sverige, bör kunna besvaras. En 

uppfattning är att företag, stora som små, har gett sig in i Facebook för att vara “rätt i tiden” 
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och hänga med i utvecklingen. Detta skapar sociologiska funderingar kring hur genomtänkta 

besluten har varit och vilka anledningar som ligger till grund för närvaron. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att med ett kvantitativt tillvägagångssätt undersöka vilka 

erfarenheter företag har fått av närvaron på Facebook. Studien syftar även till att se vilka 

samband som finns mellan företags bakgrund och deras erfarenheter. Då en stor del av 

företagen i Sverige har en egen Facebooksida är det av intresse att studera vilka erfarenheter 

företag har fått inom områdena kundkontakt, intern påverkan, marknadsföring och 

varumärkesbyggande samt upplevda resultat. Studiens frågeställningar kommer att 

undersökas utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv. Frågeställningarna är: 

 

 Vilka erfarenheter har företag fått av närvaron på Facebook? 

 Vilka samband finns mellan företags bakgrund (företagets storlek, antal år på 

Facebook, främsta anledningen till närvaro) och deras erfarenheter av närvaron? 

1.3. Uppsatsens disposition 
Denna studie inleds med ett avsnitt gällande tidigare forskning. Under denna rubrik 

presenteras forskning som rör företags närvaro på sociala medier. Här beskrivs vetenskapliga 

artiklar som studerat bland annat hur företag arbetar för att skapa en framgångsrik 

kommunikation och stärka sitt varumärke på sociala medier. Nästa avsnitt som följer är 

teoretisk utgångspunkt, där det nyinstitutionella perspektivet introduceras. Fokus ligger på 

begreppen legitimitet, isomorfism, löskoppling, omdömeshantering och branding. Därefter 

följer ett avsnitt gällande data och metod där bland annat datainsamling, modifikation av data 

samt analyser beskrivs. Metodavsnittet följs av resultatdelen, där resultaten av de statistiska 

analyserna som genomförts redovisas. Resultaten är här ordnade efter studiens 

frågeställningar. Det sista avsnittet är en avslutande diskussion innehållande en summering av 

resultaten i förhållande till uppsatsens frågeställningar, diskussioner kring relationen mellan 

metod, teori och resultat samt slutsatser och förslag på framtida forskning.  

2. Tidigare forskning 
Tidigare forskning gällande företag på sociala medier har här tematiserats utefter de 

områden som undersöks i denna studie. Först undersöks forskningen som finns kring 

organisationers etablering på sociala medier, därefter studier kring kundkontakt, 

marknadsföring och varumärkesbyggande. Kapitlet avslutas med forskning kring företags 

problem med, samt utvärderandet av, sociala medier. 

2.1. Forskning om organisationers etablering på sociala medier 
Nah och Saxton undersöker i sin studie ”Modeling the adoption and use of social media by 

nonprofit organizations” vad det är som driver organisationers anamning och användande av 

sociala medier. I studien undersöks vilka faktorer som ligger till grund för att företag väljer att 

etablera sig och använda sig av sociala medier. Resultatet visar att organisationens olika 

strategier, kapacitet och styrningsfunktioner, samt påtryckningar från omgivningen, är 

avgörande för om organisationer väljer att använda sociala medier. Dessa faktorer är även 
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avgörande för hur organisationerna väljer att använda sociala medier. Exempelvis kan 

påtryckningar från omgivningen spela en stor roll för organisationer som ökar i storlek. Deras 

ökade storlek gör att de hamnar i blickfånget hos media och allmänheten, vilket ökar behovet 

för dem att synas på sociala medier (Nah & Saxton 2013, s. 7). McCarthy m.fl. skriver att 

organisationers vara eller icke vara på sociala medier inte är något att fundera över längre, 

oavsett om nätverket känns som ett kortsiktigt fenomen. Kunder och intressenter kommer 

aktivt vilja kommunicera och interagera, vilket ställer högre krav på organisationerna att 

utveckla en planerad strategi för denna typ av närvaro (McCarthy et al. 2014 s. 193). 

 

När en organisation etablerar sig på sociala medier vill de ofta ligga i framkant och riskerar 

därför att ta förhastade beslut. Det kan leda till dyra felsteg där organisationen inte gynnas av 

sin närvaro på sociala medier. I tidigare studier framkommer att de organisationer som gör 

felsteg på sociala medier har inte förberett sig internt med riktlinjer och policys för 

exempelvis sin Facebooksida. Organisationerna har i dessa fall inte bestämt sitt syfte med 

närvaron på sociala medier och de har inte haft tillräcklig information om risker gällande 

immateriella rättigheter och upphovsrätt. Det framkommer att företag, genom felaktig 

användning av sociala medier, riskerar att sprida företagskänslig information (Turban et al. 

2011, s. 213 - 214). Använder företag sig av flera olika sociala medier är det viktigt att samma 

information och budskap framkommer på alla forum. Om olika budskap skulle spridas skapas 

osäkerhet och förvirring hos kunder och andra intressenter (Kaplan & Haenlein 2010, s. 65-

66). 

 

Hanna m.fl. använder sig i sin artikel “We’re all connected: the power of the social media 

ecosystem” av begreppet ekosystem för att förklara hur företag ska se på sociala medier. 

Deras artikel syftar till att skapa förståelse för sociala medier som ett ekosystem av relaterade 

element där både traditionella medier och digitala medier ingår. Genom att se sociala medier i 

ett ekosystem skapas en möjlighet för marknadsförare att tänka i termer av en övergripande 

strategi. Sociala medier har gett upphov till att kundinflytandet har fått ökat utrymme i de 

samtal som förs om olika produkter och tjänster via nätverken. Det är därför viktigt att 

marknadsförare förstår skillnaden bland kunderna som befinner sig på de olika nätverken, och 

att de kräver olika strategier (Hanna et al. 2011, s. 269). 

2.2. Forskning om organisationers kundkontakt via sociala medier 
Kaplan och Haenlein har i artikeln “Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of social media” studerat och analyserat hur företag ska använda sociala medier 

(Kaplan & Haenlein 2010, s. 60). Sociala medier utgör en betydande kommunikationskanal 

för företag. Detta innebär dock stora krav på företagen att hålla sin sida på sociala medier 

uppdaterad. När företag skapar Facebooksidor och liknande i syfte att vara tillgängliga via 

internet förväntar sig kunder mer än endast företagsinformation. Företagens kunder på sociala 

medier kräver kommunikation och dialog, vilket förutsätter att företagen ständigt interagerar 

och deltar i diskussioner med kunder. Olika kundgrupper kan befinna sig på olika sociala 

medier, vilket gör det betydande för företaget att närvara på ett socialt nätverk där de kan nå 

sin målgrupp (Kaplan & Haenlein 2010, s. 65-66).  
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Sociala medier skapar kundkontakt i ett öppet forum och kunders krav på dialog, 

uppmärksamhet, service och problemlösning ökar. Detta bidrar till fundamentala förändringar 

i relationen mellan företag och deras kunder. Via sociala medier har kunder möjlighet att 

snabbt sprida sina positiva och negativa åsikter och erfarenheter. Sociala medier har därmed 

en förmåga att hjälpa eller stjälpa ett företags varumärke (Harris & Rae 2009, s. 24-25). Det är 

av vikt att skapa ett intresse hos kunderna genom att exempelvis fråga dem vad de är 

intresserade av, vad de vill diskutera och vad som är av värde för dem. Kommunikationen via 

sociala medier medför respons och annan feedback från kunder och mottagare. Genom att 

kontrollera och följa kunders inlägg om produkters funktionalitet och användning i 

diskussionsforum skapas ett sätt för företagen att skaffa sig värdefull information om 

exempelvis produktutveckling (Cvijikj et al. 2013, s. 1345-1346; Hanna et al. 2011, s. 268; 

Kaplan & Haenlein 2010, s. 65-66; Turban et al. 2011, s. 205). 

 

Harris och Rae har i artikeln "Social networks: the future of marketing for small business” 

studerat den ökande betydelsen av sociala medier som en del av företagens 

marknadsföringsstrategi. Författarna har utfört 30 fallstudier hos företag för att visa vilka 

möjligheter och risker som förknippas med de nya marknadsföringskanalerna. Resultaten 

visar att sociala medier spelar en nyckelroll i den framtida marknadsföringen eftersom kunden 

engageras och ett samarbete mellan kund och företag uppstår. Företagen visar upp ett aktivt 

deltagande genom att ingå i diskussioner på sociala medier för att ta itu med frågor från 

kunder. De företag som inte väljer att delta i gemensamma diskussioner om sina produkter 

och tjänster upplevs som hemlighetsfulla och icke tillmötesgående. Till följd av detta riskerar 

varumärket att skadas (Harris & Rae 2009, s. 25). Studierna visar att företagen behöver utröna 

metoder för hur de bäst ska kommunicera med kunderna. De behöver komma överens om hur 

de ska hantera möjlig förlust av kontroll i samband med offentlig negativitet om företaget på 

de sociala nätverken (Chan & Guillet 2011, s. 363; Harris & Rae 2009, s. 30). 

2.3. Forskning om organisationers marknadsföring på sociala medier 
Tillvägagångssätten för företags kommunikation och marknadsföring är i en förändringsfas i 

och med sociala medier, och det blir av allt större vikt att förstå och se kunden. Konsumenter 

tar på sig en mer aktiv roll och skapar en ny marknad för företag och deras varumärke. Det 

blir allt vanligare att företags marknadsföring grundar sig i “kundbaserade varumärken”, där 

varumärket har sin grund i kundens intresse (Hanna et al. 2011, s. 265; Keller 2009, s. 139). 

Sociala medier används av företag för att delge kunder specifik information om produkter, 

tillgänglighet samt användning, och många företag lyckas skapa framgångsrik 

marknadsföring av sina produkter via Facebook och andra sociala medier (Turban et al. 2011, 

s. 205). Företag och organisationer använder strategier, kampanjer och 

marknadsföringsprogram på sociala medier för att nå kunder direkt (Hanna et al. 2011, s. 

265). De behöver justera sin varumärkesstrategi så att den representerar företaget samtidigt 

som den måste anpassas efter den teknologiska kontexten som krävs för att lyckas via sociala 

medier (Lillqvist & Louhiala-Salminen 2014, s. 3) 
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Marshall m.fl. har i sin studie ” Revolution in sales: the impact of social media and related 

technology on the selling environment” utforskat användningen av sociala medier bland 

försäljningschefer och säljare. Analysen av data från den fokusgrupp som användes vid 

studien visar sex ”teman” som förklarar anställdas användning av sociala medier. Resultaten 

visar att de anställda använder sociala medier mer och mer för att visa sin uppkoppling till 

omgivningen. Detta sker enligt fokusgruppen organisatoriskt, men att det utan strategi 

vanligtvis leder till missgynnade för organisationen. Vidare visar resultaten att ”face-to-face”-

relationen i en säljarsituation inte är lika viktig som den var förut. Genom sociala medier 

skapas en effektiv säljsituation, och i och med detta ändras relationen mellan säljare och 

köpare. Resultaten från fokusgruppen visar även att traditionella ”försäljningsknep” anses 

vara aningen nedlåtande mot kunden, och att organisationer via sociala medier kan föra en 

ärligare och mer allmän försäljningsteknik. Användandet av sociala medier inom 

försäljningsbranschen är ett fenomen för olika generationer, de yngre säljarna använder 

sociala medier i många aspekter av sitt liv (Marshall et al. 2012, s. 258-359). Resultaten visar 

att sociala medier ger säljarna ett globalt perspektiv, och traditionella gränser anses inte vara 

ett problem. Med detta menas att fokusgruppens uppfattning är att sociala medier gör det 

lättare för dem att jobba utanför nationella gränser. Slutligen visar resultaten att sociala 

medier blir allt viktigare, och att de utgör en god möjlighet för att kombinera marknadsföring 

och försäljning (Marshall et al. 2012, s. 360). 

2.4. Forskning om organisationers varumärkesbyggande via sociala medier 
McCarthy m.fl. redovisar i artikeln "Managing brand presence through social media: the case 

of UK football clubs" resultaten av fallstudier utförda på flertalet brittiska fotbollsklubbar. 

Syftet med studien var att undersöka de för- och nackdelar organisationerna upplever med 

varumärkeshantering och relationer via sociala medier. Författarna vill utveckla en förståelse 

för de frågor och utmaningar organisationerna står inför när de försöker skydda och 

marknadsföra sitt varumärke på sociala medier. Resultaten visar att klubbarna är överens om 

att ytterligare utveckling av strategier gällande sociala medier hade kunnat öka interaktionen 

och engagemanget, samt ökat antal besökare på deras sociala nätverk. Men utvecklingen av 

strategier innebär två problem; för det första oro för förlora kontrollen över varumärkets 

framtoning och image på sociala medier samt hur man ska bemöta de möjligheter sociala 

medier ger följare att påverka varumärket. För det andra hur organisationen kan nå en balans 

mellan de strategier som ger kortsiktiga intäkter och de som skapar långvarig lojalitet 

gentemot varumärket (McCarthy et al. 2014 s. 181). 

 

Företag har till stor del tappat den kontroll som de hade tidigare när erfarna kommunikatörer 

och bestämda pressmeddelanden användes som huvudsaklig marknadsföring. Numera ökar 

marknadsföringen i sociala mediers öppna forum, där dialog förs mellan företag och kunder, 

samt kunder emellan. Det har skett ett maktskifte från företaget till kunder och intressenter, 

vilket har förvandlat företag till observatörer som varken har kunskap och ibland även inte 

möjlighet att ändra kommentarer som kunder skrivit om dem. Om ett företag får negativ 

respons ligger detta öppet för alla att se och det är svårt för företaget att radera. Ett försök att 

eventuellt gömma eller redigera respons som inte är till deras förmån kan lätt leda till förstörd 
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trovärdighet för varumärket (Harris & Rae 2009, s. 24-25; Kaplan & Haenlein 2010, s. 60; 

McCarthy et al. 2014 s. 196). 

 

Tidigare forskningsresultat tyder på att konsumenters åsikter på sociala media påverkar andra 

konsumenter som är mindre informerade eller osäkra i sina köpbeslut. Resultaten visar även 

att företagens kunder och investerare tar hänsyn hur ett företags varumärke framställs på 

sociala medier (Luo et al. 2013, s. 148-149). Konversationer inom sociala medier kan 

uppmuntra kunder att tillsammans skapa varumärkets värderingar och sprida budskap viralt, 

snarare än att passivt konsumera varumärken som vid traditionell marknadsföring. Företag 

tycker att de, genom sociala medier, kan stärka sitt varumärke och bygga kundrelationer till 

en låg kostnad för dem. Vad som hindrar många från att gå vägen via sociala medier är 

rädslan för att förlora kontrollen över varumärket (Harris & Rae 2009, s. 26-27). 

2.5. Forskning om organisationers svårigheter på sociala medier 

Chan och Gulliet syftar i sin studie “Investigation of social media marketing: how does the 

hotel industry in Hong Kong perform in marketing on social media websites?” till att 

undersöka i vilken utsträckning marknadsföring via sociala medier används i Hong Kongs 

hotellindustri. 67 hotell på 23 olika sociala nätverk utvärderades (Chan & Guillet 2011, s. 

345). Hotellens marknadsföringsprestationer analyserades genom observationer på deras 

sociala medier (Chan & Guillet 2011, s. 351). Av de 23 sociala medier som undersöktes var 

Twitter (56,7%) och Facebook (53,7%) mest använda av hotellen. I de flesta fall hade hotellen 

en mer omfattande marknadsföring på Facebook. Hotellen använder främst sociala medier för 

att marknadsföra deras produkter och tjänster. Det används även till att besvara gästers frågor 

och önskemål, hantera klagomål och anordna tävlingar (Chan & Guillet 2011, s. 353). 

 

Författarna har genom studien identifierat ett antal problem gällande hotellens 

marknadsföring på sociala medier. Det första problemet handlar om bristande kommunikation 

mellan hotellen och kunden. Hotellen använder sociala medier mest i marknadsföringssyfte 

men förbiser i dessa fall kommunikationen med kunderna (Chan & Guillet 2011, s. 358-359). 

Detta medför att marknadsföringen blir meningslös och resurser som spenderas blir 

bortkastade. Det andra problemet är bristen på engagemang för hållbara 

marknadsföringssatsningar. Hotellen har bland annat svårt att upprätthålla sin marknadsföring 

på alla de olika sociala nätverken de närvarar på samt att uppdatera dem kontinuerligt. Det 

tredje problemet handlar om att hotellen har en oförmåga att använda de sociala medierna för 

att offentliggöra organisationens identitet. Nära hälften av hotellen visar enbart upp 

information som redan går att inhämta från deras hemsidor och de bör istället visa upp 

innebörden av organisationens varumärke och intresseväckande information (Chan & Guillet 

2011, s. 360-361). Författarnas fjärde problem gäller hotellens brist på lyhördhet gentemot 

kunder. Bland hotellen förekommer utskick av standardiserade svar på kunders frågor och ett 

undvikande av negativa kommentarer, vilket kan generera ett ofördelaktigt rykte. 48 av 67 

hotell besvarade inte inlägg och frågor alls, vilket kan medföra att kunderna tappar förtroendet 

och att detta sprider sig till potentiella kunder (Chan & Guillet 2011, s. 361-362). Det femte 

problemet författarna har observerat i studien är bristen på kommunikation mellan olika delar 
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av hotellen. Ett större engagemang hos olika delar av organisationen medför att sociala 

medier kan utnyttjas på ett bättre sätt (Chan & Guillet 2011, s. 363). 

2.6.  Forskning om organisationers utvärdering av sociala medier  
Cvijikj m.fl. beskriver i artikeln “Evaluation framework for social media brand presence” ett 

ramverk för mätning och utvärdering av sociala medier, som testats i en fallstudie (Cvijikj et 

al. 2013, s. 1326). Syftet med ramverket är att mäta nyttjandet och effektiviteten av sociala 

medier och kontinuerlig övervakning kan medföra att eventuella problem upptäcks tidigt.  

Ramverket består av fyra komponenter/analyser. Resultaten av den genomförda 

användaranalysen visar att det finns en negativ korrelation mellan nivå av interaktion och 

nätverkets storlek samt att moderatorn med tiden blir den som driver samspelet mellan 

nätverkets medlemmar. Resultaten av den användargenererade innehållsanalysen visar att 

företag, genom att lyssna på de konversationer som pågår på de sociala nätverken, kan få nya 

idéer kring produkter och tjänster som önskas av kunderna själva. Resultaten visar även att 

företag, genom engagemangsanalysen, kan få tydliga bevis på möjligheten att öka 

interaktionen med följare genom att ha en strategi. Genom detta kan företagen planera sina 

inlägg baserat på den beräknade interaktionen. Studiens resultat av jämförelseanalysen visar 

att företagen, genom att samla in information från konkurrenter, kan få värdefull information 

om hur deras varumärkesinsatser ska bedrivas (Cvijikj et al. 2013, s. 1345-1346). 

 

I artikeln “Popularity of brand posts on brand fan pages: an investigation of the effects of 

social media marketing” redogör de Vries m.fl. för resultaten av deras studie gällande vilka 

faktorer som påverkar populariteten i företags inlägg på sociala medier. De har i studien 

analyserat 355 företagsinlägg från 11 internationella företag i sex olika branscher (de Vries et 

al. 2012, s. 83). Författarna mäter inläggens popularitet med antal “likes” och kommentarer på 

inlägget (de Vries et al. 2012, s. 86). Resultaten visar flera signifikanta samband, bland annat 

att ju högre grad av interaktivitet (exempelvis tävlingar och frågesport) i företagets inlägg, 

desto mer populärt blir inlägget (de Vries et al. 2012, s. 89). Författarnas resultat visar att 

olika typ av inlägg kan öka antingen antal “likes” eller kommentarer och även båda delarna. 

Vill företag öka antal “likes” ska innehållet i inläggen vara mycket medryckande eller delvis 

interaktiva, det vill säga att företaget delar med sig av exempelvis en video eller en tävling. 

Att göra ett inlägg med en fråga, vilket kan anses som mycket interaktivt inlägg, har en 

negativ effekt på antal “likes”. En fråga kräver ett svar vilket inte kan ges genom ett “like”. 

Men vill företaget öka antalet kommentarer fungerar ett inlägg med hög interaktivitet, 

exempelvis en fråga. Både positiva och negativa kommentarer på ett inlägg ökar antalet 

kommentarer. Detta troligtvis på grund av att det skapar ett större intresse för inlägget (de 

Vries et al. 2012, s. 89). 

2.7. Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen består till stor del av studier rörande hur företag arbetar för att skapa 

en framgångsrik kommunikation med kunder och intressenter samt hur de jobbar för att stärka 

sitt varumärke. Den tidigare forskningen berör faktorer gällande vad som påverkar företags 

etablering på sociala medier samt betydelsen av att ha en strategi för närvaron. Forskningen 

kommer fram till att sociala medier är en betydande kommunikationskanal för företag, men 
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att företagen upplever att kontrollen av varumärket går förlorad. I och med företagens 

etablering och närvaro på sociala medier stöter företagen på nya problem. Forskning visar på 

vikten av att mäta och utvärdera närvaron för att företagen ska vara så effektiva som möjligt 

och upptäcka problem i tid. Dock saknas det forskning om företagens egna erfarenheter och 

upplevda resultat av närvaron på sociala medier, vilket skapar en kunskapslucka. 

3. Teoretisk utgångspunkt       
Nyinstitutionell teori hjälper till att förklara hur organisationer anpassar sig till sin 

omgivning. De använder sig av anpassningsstrategier för att uppnå legitimitet, det vill säga, 

för att uppnå godkännande och acceptans från omgivningen. Organisationers handlingar 

baseras i många fall på vad som är legitimt i förhållande till de sociala normerna i samhället 

och inte det som är mest effektivt för kärnverksamheten (Eriksson-Zetterquist 2009, 108-109). 

Nyinstitutionell teori är en passande utgångspunkt till att förstå organisationers agerande 

och hur de påverkas av omgivningen. De nyinstitutionella begreppen legitimitet, isomorfism, 

löskoppling och omdömeshantering kommer att beskrivas. Även begreppet branding, 

varumärkesbyggande, kommer att beskrivas närmare. Begreppen kan användas för att 

förklara varför företag har valt att närvara på Facebook samt vilka erfarenheter de har fått i 

och med närvaron. 

3.1. Legitimitet 
Legitimitet är ett av de centrala begreppen inom nyinstitutionell teori. Många formella 

organisationsstrukturer uppstår som en effekt av institutionella regler (Meyer & Rowan 1977, 

s. 340-341). För att en organisation ska uppnå legitimitet behöver den anpassa verksamhetens 

aktiviteter och handlingar till de regler och normer som är accepterade i omgivningen. 

Organisationens legitimitet riskerar att skadas om det finns en skillnad mellan de sociala 

värdena inom organisationen och de normer som finns i omgivningen (Dowling & Pfeffer 

1975, s. 122-123). Sociala normer och värderingar är föränderliga, vilket innebär att 

organisationen motiveras till förändringar för att upprätthålla sin legitimitet. Legitimitet kan 

fungera tvingande på organisationens beteende och pressar den till förändring och anpassning 

(Dowling & Pfeffer 1975, s. 125- 126). En organisation som skapar unika strukturer eller 

bortser från de strukturer som anses legitima, riskerar att förlora acceptans från omgivningen 

(Meyer & Rowan, 1977, s 349). 

 

Legitimitet kan användas för att diskutera varför företagen har valt att etablera sig på 

Facebook och om det kan ses som en legitimitetssträvande åtgärd. Detta kan även användas 

för att analysera deras erfarenheter av närvaron. 

3.2. Isomorfism och löskoppling 
Enligt Paul DiMaggio och Walter Powell blir aktörer på en marknad mer och mer lika 

varandra i sina försök att uppnå legitimitet. En samling organisationer som producerar 

liknande produkter eller tjänster befinner sig inom ett och samma organisationsfält, vilket 

skapar institutionella regler och starka krafter som gör dem ännu mer likartade (DiMaggio & 

Powell 1983, s. 147-148). DiMaggio och Powell beskriver tre typer av likriktning, 

isomorfism. Tvingande isomorfism beskriver hur påtryckningar från omgivningen, det vill 
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säga andra organisationer och samhället, gör att organisationen måste anpassa sig. Exempel 

på detta kan vara lagar och regler, men även de kulturella förväntningar som finns i samhället 

på organisationens funktion (DiMaggio & Powell 1983, s. 149- 150). Mimetisk isomorfism 

beskriver hur organisationen tar efter andra organisationer som de uppfattar som mer legitima. 

En organisation kan i en osäker situation imitera andra mer framgångsrika organisationer 

(DiMaggio & Powell 1983, s. 151-152).  Normativ isomorfism innebär att utbildningar, 

yrkeslegitimation och liknande bidrar till likriktning. Även nätverk där professioner från olika 

organisationer träffas och utbyter idéer bidrar till organisationers likriktning. En viktig 

mekanism som bidrar till normativ isomorfism är vid rekrytering av personal där en tendens 

finns till att anställa personer ur samma bransch och som är likasinnade, vilket kallas 

homosocial reproduktion (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152-153). 

 

Likriktning till de institutionella reglerna medför dock att konflikt kan uppstå mellan vad som 

är effektivt och vad som anses legitimt (Meyer & Rowan 1977, s. 340-341). För att lösa en 

konflikt mellan de institutionella reglerna och effektiviteten kan organisationen använda sig 

av löskoppling. Genom att löskoppla den formella strukturen från kärnverksamheten 

bibehåller organisationen sin legitimitet.  Detta möjliggör att organisationen kan upprätthålla 

sin formella struktur medan kärnverksamheten kan variera beroende på praktiska 

omständigheter (Meyer & Rowan 1977, s. 356-357). Detta kan ses när ett företag exempelvis 

har en uttalad miljöpolicy som dock inte påverkar verksamhetens arbete. Policyn finns för att 

det ska “se bra ut” gentemot dess intressenter och omgivning. 

 

Isomorfism kan i denna studie hjälpa till att förklara företagens bakgrund till närvaron på 

Facebook. Begreppet löskoppling kan användas till att förklara företagens interna erfarenheter 

av närvaron genom att bland annat se om företagens aktiviteter på Facebook påverkar deras 

kärnverksamhet. 

3.3. Omdömeshantering 
Kjell Arne Røvik skriver i sin bok ”Managementsamhället” om omdömeshantering, det vill 

säga hur organisationer presenterar sig på det mest fördelaktiga sättet gentemot sina aktörer 

och sin omgivning. Omdömeshantering innebär hur organisationers anseende bedöms efter 

deras värderingar och i vilken mån lagar och förordningar efterlevs men även huruvida de 

lever upp till samtidens normer. Røvik anser att det begrepp som mest överensstämmer med 

begreppet organisatoriskt omdöme är legitimitet. Båda dessa begrepp beskriver vilken 

acceptans organisationen har i sin omgivning samt vilket förtroende aktörerna i omgivningen 

har till organisationen (Røvik 2008, s. 165-166). Han definierar omdömeshantering på 

följande sätt: “Åtgärder som är inriktade på en medveten, planerad prestation av en 

organisation gentemot relevanta aktörsgrupper i omgivningen med syfte att stärka deras 

uppfattning om och förtroende för organisationen”(Røvik 2008, s. 166). Detta omfattar mer än 

enbart marknadsföring då omdömeshantering ser till viktiga aktörer, såsom myndigheter, 

media, intresseorganisationer samt ägare och inte enbart till kunder (Røvik 2008, s. 165).  

 

Røvik menar att de flesta organisationer är medvetna om sitt anseende men att bedriva 

strategisk omdömeshantering är det långt ifrån alla som gör. Att organisationens omdöme är 
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viktigt och att det är något som verksamheten måste förvalta är idag närmast en självklarhet. 

Med hjälp av exempelvis kommunikationsstrategier, profileringsåtgärder och 

omdömesmätningar strävar organisationen efter att systematiskt påverka omgivningens 

uppfattning (Røvik 2008, s. 166-167). Anställda som jobbar med omdömesfrågor dagligen har 

ökat i och med intresset för omdömeshantering. Omdömeshanteringen har blivit en funktion 

inom organisationer och en professionalisering har uppkommit (Røvik 2008, s. 182). 

 

Begreppet omdömeshantering behandlas i studien eftersom Facebook innebär mycket 

exponering för företaget gentemot kunder och andra intressenter. Utifrån begreppet 

omdömeshantering är det därmed intressant att se vilka erfarenheter företag har fått av att 

närvara på Facebook. 

3.4. Branding 
Branding, varumärkesbyggande, är en central del av omdömeshantering, och har gått från att 

vara inriktat på produktbranding till att handla om organisationsbranding. Företag vill genom 

sin identitet och sina värderingar skapa ett starkt varumärke som representerar hela 

organisationen. Røvik skriver att en orsak till organisationsbranding kan vara att ett starkt 

varumärke hos en organisation med hög trovärdighet leder till att organisationens produkter 

och tjänster genomsyras av varumärkesstatusen. Organisationen behöver i och med detta inte 

bygga upp olika produkter och tjänster som enskilda varumärken. Organisationen får en 

övergripande status som varumärket i sig och det blir lättare att introducera nya produkter och 

tjänster som får uppmärksamhet tack vare detta (Røvik 2008, s.168-169). Philip Kotler m.fl. 

skriver att intresset för branding ökat då organisationerna har ett växande behov av att kunna 

särskilja sig, och skapa ett varumärke som är unikt och förknippat med företagens identitet. 

Kunden ska kunna skilja ett företags produkt från andra liknande produkter på marknaden 

samtidigt som organisationen vill skapa en positiv varumärkesassociation så att deras produkt 

väljs (Kotler et al. 2002, s. 65). Røvik skriver att varumärkesstatus kan leda till värdeökning 

hos de tjänster, produkter, personer och organisationer som sammankopplas med denna status. 

Varumärket i sig kan bidra till en självständigt värdeökande effekt (Røvik 2008, s. 170). 

 

Företagens erfarenheter kring deras marknadsföring och varumärkesbyggande är en av 

studiens beroende variabler och det är intressant att se hur närvaron på Facebook har påverkat 

företagets varumärkesstrategi. Begreppet branding kan hjälpa till att förklara företagens arbete 

med och erfarenheter av deras varumärke. 

4. Data och metod 
En kvantitativ ansats har valts för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. En 

kvantitativ studie utgör en möjlighet att nå ut till fler respondenter än vid exempelvis intervju. 

Genom enkät som datainsamlingsmetod finns möjlighet att kunna studera ett stort antal 

respondenter, vilket kan generera ett representativt urval. Denna studie utfördes med hjälp av 

en webbenkät (se bilaga 1) som skickades ut till detaljhandelsföretag närvarande på 

Facebook. Enkäten bestod av både öppna och stängda frågor och var tillgänglig genom en 

länk skickad till urvalet. Analyser har sedan genomförts med statistikprogrammet SPSS. 
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4.1. Data 

4.1.1. Urval 

Populationen i denna studie är företag inom detaljhandeln verksamma i Sverige med närvaro 

på Facebook genom en egen Facebooksida. Avgränsningen till detaljhandelsbranschen 

baserades på uppfattningen att det är en bransch med hög närvaro och aktivitet på Facebook. 

Då en urvalsram saknades för samtliga detaljhandelsföretag närvarande på Facebook gjordes 

ett bekvämlighetsurval. Som utgångspunkt användes ett register av företag inom 

detaljhandelsbranschen. Detta register hämtades från sidan allabolag.se, där företag plockades 

ut för att kontrolleras om de även var närvarande på Facebook. Med hänsyn till tidsplan och 

arbetskraft skickades enkäter ut till 300 företag. Jan Trost menar att frågan om hur stort 

urvalet ska vara är alltid relevant - ju större urval desto större sannolikhet är det att urvalet är 

representativt för populationen (Trost 2012, s. 37). 

4.1.2. Datainsamling 

Utifrån frågeställningarna utformades en webbenkät med hjälp av Google Docs. Webbenkät 

är en passande metod i den bemärkelsen att den utan större svårighet kan spridas till ett stort 

antal människor, samt är tids- och kostnadseffektivt. Genom att standardisera frågorna och ge 

respondenterna ett begränsat antal svarsalternativ skapas data som blir lättare att tolka. 

Webbenkäter kräver inte någon inmatning av data om datainsamlingen gjorts korrekt utan det 

sker automatiskt med hjälp av dataprogram (Ejlertsson 2005, s. 10-12). Enkäten består totalt 

av 19 frågor och inleds med tre bakgrundsfrågor gällande hur stort företaget är sett till antal 

anställda, hur länge företaget har varit på Facebook samt främsta anledningen till närvaron. 

Därefter följer frågor om vilka erfarenheter företagen uppfattar sig ha av närvaron på 

Facebook. Dessa frågor är indelade i fyra kategorier där varje frågekategori för respektive 

erfarenhet innehåller tre till fyra frågor. Enkäten avslutas med en öppen fråga där 

respondenten har möjlighet att skriva egna reflektioner. Innan enkäten skickades ut till urvalet 

genomgick den en pilotstudie där två personer fick besvara frågorna och komma med 

feedback. Ett fåtal justeringar genomfördes och enkäten har sedan godkänts av studiens 

handledare innan utskick. 

 

Webbenkäten skickades ut till urvalet via meddelande på Facebook eller via mail direkt till 

företagen med förhoppningen att nå en anställd med kunskap inom området. I 

meddelandet/mailet medföljde ett följebrev (se bilaga 1) där mottagaren informerades om 

studiens syfte, enkätens utformning, anonymitet och kontaktuppgifter till ansvarig handledare 

samt till studiens författare. Via en länk i meddelandet/mailet kunde respondenten nå enkäten. 

Ett påminnelsemeddelande/mail skickades ut till samtliga i urvalet sex dagar efter det första 

utskicket. Enkäten fanns tillgänglig i 10 dagar under april 2014. Totalt 97 svar inkom.  

4.1.3. Bortfall  

Den primära svarsfrekvensen var 26,3 procent och det externa bortfallet var 73,7 procent. Då 

svarsfrekvensen var lägre än förväntat skickades ytterligare 50 enkäter ut för att öka antalet 

fall. Det externa bortfallet kan förklaras av den relativt korta period som företagen hade att 

besvara enkäten. Bortfallet kan också förklaras av att enkäten som skickades via mailadresser 

till företagen inte nådde fram till "rätt" person i frågan. För att undvika ett internt bortfall 
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gjordes enkätfrågorna obligatoriska innan utskick, vilket innebär att enkäten inte går att skicka 

in utan att alla frågor besvarats. Detta medförde att inget internt bortfall fanns att ta hänsyn 

till, dock kan detta har bidragit till att respondenterna valt att avbryta genomförandet av 

enkäten vilket ger ett externt bortfall. Ett systematiskt bortfall att reflektera över är att enkäten 

hade mindre möjlighet att nå ut till företag som använder Facebook sällan. Om dessa företag 

inte använde Facebooksidan under den perioden som enkäten låg ute hade de ingen möjlighet 

att svara på den. Detta innebär att det finns en möjlighet att respondenterna är de företag som 

är relativt aktiva på Facebook, och de företag som använder nätverket sällan inte är 

representerade i urvalet. 

4.1.4. Beroende variabler 

För att mäta företagens erfarenheter av närvaron på Facebook konstruerades fyra variabler. 

Dessa avsåg att mäta erfarenheter inom fyra olika områden. Variablerna är 1) kundkontakt, 2) 

intern påverkan, 3) marknadsföring och varumärkesbyggande, samt 4) upplevda resultat av 

närvaron. Dessa fyra erfarenhetsområden valdes för att de upplevs vara centrala faktorer för 

företag på Facebook. 

 

1) Kundkontakt: Variabeln mäter hur företagen upplever sin kundkontakt på Facebook samt 

hur de använder Facebook som kommunikationsmedel till kunder och omgivning. 

 

2) Intern påverkan: Variabeln mäter hur företagen arbetar internt med närvaron på Facebook, 

samt om detta påverkar företagens kärnverksamhet. 

 

3) Marknadsföring och varumärkesbyggande: Variabeln mäter företagens uppfattning 

gällande marknadsföring via Facebook, samt hur Facebook är integrerat i företagens 

varumärkesarbete. 

 

4) Upplevda resultat: Variabeln mäter det upplevda resultatet av närvaron, det vill säga om 

företagen upplever närvaron på Facebook som gynnsam samt om förväntningarna av närvaron 

har uppfyllts. 

 

Variablerna undersöktes med attityd- och åsiktsfrågor där respondenterna fick gradera sig på 

en Likert-skala mellan 0-5 där 0 innebär ”Instämmer inte alls” och 5 innebär ”Instämmer helt 

och hållet”. Om en respondent exempelvis graderat sig högt på frågorna inom en av de fyra 

kategorierna tyder det på att företaget till stor del har påverkats inom det området. Ejlertsson 

anser att det är vanligt att respondenter graderar sig på en skalas mittpunkt (Ejlertsson 1996, 

s.70). Ett medvetet val gjordes därför vid utformande av denna studies enkät att konstruera en 

skala utan mittpunkt. 

4.1.5. Oberoende variabler 

Tre oberoende variabler konstruerades för att undersöka eventuella samband mellan 

företagens bakgrund och deras erfarenheter av Facebook. Variablerna är 1) företagens storlek, 

2) antal år på Facebook samt 3) främsta anledning till närvaron på Facebook.  
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1) Företagens storlek: Variabeln mäter hur stora företagen är i fråga om antal anställda. I 

enkäten fick respondenterna själva fylla i antalet. 

 

2) Antal år på Facebook: Variabeln mäter hur många år företagen har varit aktiva på 

Facebook. För att besvara frågan skapades en rullista där respondenterna fick välja antal år. 

 

3) Främsta anledning till närvaron på Facebook: Variabeln undersöker företagens främsta 

anledning till etableringen på Facebook. Respondenterna fick sex svarsalternativ och 

uppmanades att välja det alternativ som de ansåg stämma bäst. Alternativen är: förväntan från 

omgivningen, stärka varumärket, marknadsföra produkter, nå nya kundgrupper, öka 

kundkontakten samt övrigt. I alternativet “övrigt” hade respondenterna möjlighet att fylla i 

egna svar. 

4.2. Metod 

4.2.1. Modifikation av data 

Det insamlade datamaterialet från Google Docs sammanställdes i en Excel-fil och överfördes 

sedan till SPSS för att kodas. Som nämnts mättes företagens erfarenheter genom fyra olika 

variabler. Dessa variabler undersöktes i enkäten genom 3-4 frågor per variabel (se bilaga 1). 

Svaren på enkätfrågorna bildade ett additativt index för var och en av variablerna. Hade 

respondenten exempelvis graderat sig som 4, 5, 4, 4 på frågorna om "kundkontakt" blev 

totalsumman, och därmed indexmåttet, för den variabeln 17. Den maximala summan för de 

frågorna var 20. Reliabiliteten för studiens fyra index har testats med Cronbach’s Alpha och 

samtliga index fick ett resultat över 0,7, vilket är över minimigränsen. 

  

Funderingar gjordes över att klassindela de beroende variabelvärdena i ”högt” och ”lågt”, men 

slutligen behölls de ursprungliga måtten. Beslutet togs om att den ursprungliga skattningen på 

den sexgradiga skalan var tillräckliga för att kunna avgöra vad som var högt och lågt på 

skalan. Den oberoende variabeln som mätte anledningen till närvaron på Facebook kodades 

om till siffror. Inför regressionsanalyserna skapades dummyvariabler eftersom den 

ursprungliga variabeln angående anledningarna till närvaron låg på en nominalskalenivå, 

vilket förhindrar multipel regressionsanalys. Variabeln gällande antal närvarande år på 

Facebook behölls i sitt ursprungliga värde. Variabeln gällande företaget storlek klassindelades 

i tre kategorier; litet, mellan och stort företag, för att skapa en mer översiktlig bild av 

frekvenstabellen. Variabeln logaritmerades sedan inför den multipla regressionsanalysen 

eftersom den innehöll ett extremvärde och därför var snedfördelad. Genom logaritmeringen 

gjordes variabeln mer normalfördelad. I nästa skede genomfördes ett Kolmogorov-Smirnov-

test för att kontrollera att logaritmeringen hade rätt riktning och därmed fungerat. Testet 

visade att värdet på den ursprungliga variabeln var lägre än den logaritmerade, vilket tyder på 

att den logaritmerade variabeln är mer normalfördelad.  

4.2.2. Analyser 

Frekvenstabeller för de tre oberoende variablerna framtogs för att kontrollera att inmatningen 

av data skett korrekt och se företagens fördelning på de olika variablerna. Ett histogram med 

en normalfördelningskurva framtogs för att få en överblick över de antal år företagen varit 
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närvarande på Facebook. Tabeller skapades för att redovisa vilka erfarenheter företagen har 

fått genom närvaron på Facebook. Dessa tabeller baseras på medelvärdet gällande hur 

företagen har skattat sig på respektive erfarenhetsindex. För att undersöka om de oberoende 

variablerna hade samband med de fyra beroende variablerna gjordes fyra multipla linjära 

regressionsanalyser. Syftet med analyserna var att se om företagens bakgrund hade samband 

med företagens skattning av sina erfarenheter. Regressionsanalysen innehåller b-koefficienter 

som visar vilken effekt de oberoende variablerna har på den beroende variabeln, samt 

signifikansvärden för sambanden. Under regressionsanalysen togs även R
2
-värden fram för att 

utläsa modellernas förklaringskraft. En kontroll för multikollineariet utfördes eftersom 

analysen grundar sig i flera oberoende variabler, som därmed hade en risk att korrelera med 

varandra för mycket. 

4.3. Validitet och reliabilitet 
Validitet beskriver giltigheten i det vi frågar om eller mäter. Hög validitet visar på frånvaro av 

systematiska mätfel (Djurfeldt et al. 2003, s. 108). Enkäten bestod av frågor där respondenter 

fick skatta sig själva på en skala 0-5, vilket innebär att ingen mittpunkt fanns på skalan. 

Ejlertsson skriver att respondenter tenderar att välja ett mittenalternativ om ett sådant finns 

och ka då undvika att ta ställning (Ejlertsson 1996, s. 70). Av detta skäl togs ett beslut att inte 

ha ett mittenalternativ. Det kan dock ha förhindrat de företag som verkligen ville skatta sig i 

mitten och tvingat dem att svara ett alternativ som inte överensstämmer med deras åsikter. 

Svaren kan därmed ha blivit en aning missvisande och påverkat studiens validitet. Då enkäten 

har fasta svarsalternativ kan det ha påverkat studiens validitet eftersom risk finns att frågorna 

inte mäter det som avses mätas. Dock har enkätfrågorna strukturerats för att minska 

uppkomsten av felaktiga tolkningar. Begrepp och ordval med snäv tolkningsmöjlighet har 

använts för att undvika problemsituationer. Studiens enkät genomgick även en pilotstudie för 

att öka validiteten. Studiens frågeställningar går att besvara utifrån insamlad data. 

 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet, där hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga 

mätfel. Om en undersökning kan replikeras och samma resultat uppnås i båda 

undersökningarna visar det på hög reliabilitet (Djurfeldt et al. 2003, s. 108). För att undvika 

slumpmässiga fel har enkäten och data som matats in i SPSS kontrollästs. Trost skriver att 

reliabilitet även innebär kongruens som innebär likhet mellan frågor som avses mäta samma 

sak (Trost 2012, s. 62). Frågorna har anpassats inom de olika kategorierna så att de matchar 

och kompletterar varandra. Inom en erfarenhetskategori ställs ett antal frågor om ungefär 

samma företeelse för att kunna få en klar bild. Reliabiliteten för samtliga index testades med 

Cronbach’s Alpha.  

4.4. Etiska överväganden 
I samband med att enkäten skickades ut till urvalet bifogades även ett följebrev. Hänsyn till 

informationskravet har tagits i följebrevet, som innefattar information om studiens syfte samt 

att deltagande i studien är frivilligt (Ejlertsson 2005, s. 29). I följebrevet informerades 

respondenten även om enkätens tidsåtgång, det frivilliga deltagandet och anonymiteten samt 

att studien ska ge största möjliga konfidentialitet. Kontaktuppgifter till studiens handledare 

och författare framgick tydligt. I följebrevet informerades det också om att studiens resultat 
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kommer att finnas tillgängligt för de som deltagit. Enkäten utformades med hänsyn till att 

inga frågor skulle kunna uppfattas som känsliga. 

5. Resultat 
Resultaten är uppdelade efter frågeställningarna ”Vilka erfarenheter har företag fått av 

närvaron på Facebook?” och ”Vilka samband finns mellan företags bakgrund (företagets 

storlek, antal år på Facebook, anledning till närvaro) och deras erfarenheter av närvaron?”. 

Först presenteras deskriptiv statistik av de oberoende variablerna. Efter detta följer 

resultaten av vilka erfarenheter företagen fått av att närvara på Facebook. Därefter visas 

sambanden mellan företagens bakgrund och deras erfarenheter. Data från 97 företag 

redovisas nedan. 

5.1. Beskrivande statistik gällande företagens bakgrund 

 

Tabell 1. Företagens storlek 

 

Storlek            Antal företag  

Litet 66    

Mellan 16    

Stort 15    

Totalt 97    

 

Tabell 1 visar fördelningen av företagens storlek, mätt i antal anställda. Företagen är 

klassindelade enligt följande; ”litet företag”: 0-50 anställda, ”mellanföretag”: 51-299 

anställda, ”stort företag”: >300 anställda. 
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Figur 1. Antal år på Facebook 

 
Figur 1 visar fördelningen av hur många år företagen varit närvarande på Facebook. År 0 

anger att företagen varit mindre än ett år på Facebook. Resultatet visar att medelvärdet för 

antal år på Facebook är 2,96 år. Standardavvikelsen är 1,41.  

 

Tabell 2. Företagens främsta anledning till närvaron på Facebook 

 

Anledning            Antal företag  

Stärka varumärket 32    

Öka kundkontakten 31    

Marknadsföra produkter 12    

Nå nya kundgrupper 9    

Övrigt 7    

Förväntan från omgivningen 6    

Totalt 97    

 

Tabell 2 visar fördelningen över företagens främsta anledning till att närvara på Facebook. 

Resultatet visar att den främsta anledningen är att stärka varumärket. Fyra av sju företag som 

har svarat “övrigt” har kommenterat att de gått med av ett flertal anledningar.  
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5.2. Vilka erfarenheter har företagen fått av närvaron på Facebook?  

 

Tabell 3. Företagens erfarenheter av närvaron på Facebook 

 

Erfarenhet            Medelvärde Standardavvikelse Maximalt värde 

Kundkontakt 12,52 4,60 20   

Intern påverkan 9,32 4,95 20   

Marknadsföring och 

varumärkesbyggande 

10,52 4,24 20   

Upplevda resultat 10,92 2,92 15   

 

      

Tabell 3 visar företagens medelvärde på indexen ”kundkontakt”, ”intern påverkan”, 

”marknadsföring och varumärkesbyggande” samt ”upplevda resultat”. De första tre indexen 

kan anta ett värde mellan 0-20. Indexet ”upplevda resultat” kan anta ett värde mellan 0-15.  

Ett högt värde på indexen ”kundkontakt”, ”marknadsföring och varumärkesbyggande” samt 

”upplevda resultat” tyder på att företagen uppfattar att de har goda erfarenheter. Ett högt värde 

på indexet ”intern påverkan” tyder på att företagen i hög utsträckning har påverkats internt.  

5.3. Vilka samband finns mellan företagens bakgrund och deras 

erfarenheter av närvaron på Facebook? 

I tabellerna 4-7 visas fyra multipla linjära regressionsanalyser; de oberoende variablerna 

gentemot var och en av de beroende variablerna. Referensgruppen består av de företag som 

angett ”stärka varumärket” som främsta anledning till närvaron på Facebook. De andra 

företagens medelvärde på den beroende variabeln jämförs med referensgruppen.   

 

Råeffekten visar vilken påverkan var och en av de oberoende variablerna har på den beroende 

variabeln.  

Modell 1 visar hur variabeln ”företagets storlek” påverkar medelvärdet på den beroende 

variabeln. 

Modell 2 visar hur variablerna ”företagets storlek” och ”antal år” tillsammans påverkar 

medelvärdet på den beroende variabeln. 

Modell 3 visar hur alla oberoende variabler tillsammans påverkar medelvärdet på den 

beroende variabeln. 

R
2
-värdet är ett mått på prediktionsförmågan. Värdet visar den del av variationen i den 

beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende. R
2
 kan anta värden mellan 0-1, ju 

högre värde desto bättre kan en prediktion om sambandet göras.  
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Tabell 4. Multipel regressionsanalys: erfarenheter av kundkontakt. Ostandardiserade b-

koefficienter. 

   

Oberoende variabel Råeffekt Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Företagets storlek (ln) 0,59** 0,59** 0,57** 0,54* 

Antal år på Facebook 0.48  0,43 0,29 

Anledning till närvaro 

ref. grupp ”stärka 

varumärket” 

    

Förväntan från omgivningen    -6,88***   -6,04** 

Marknadsföra produkter -3,04*   -1,83 

Nå nya kundgrupper 0,79   1,78 

Öka kundkontakt -1,78   -1,49 

Övrigt -0,88   -0,16 

 

R
2  0,07 0,09 0,24 

Signifikans: *(p<0,05) **(p<0,01) *** (p<0,001) 

 

Indexet ”kundkontakt” kan anta ett värde mellan 0-20. Ett högt värde tyder på att företagen 

uppfattar att de har god kundkontakt genom närvaron på Facebook. Tabell 4 visar ett 

signifikant positivt samband mellan företagens storlek och erfarenheter av kundkontakt. Ju 

större företagen är desto bättre erfarenheter av kundkontakt har de. Ett signifikant negativt 

samband finns mellan att etablera sig på Facebook för att marknadsföra produkter och den 

upplevda kundkontakten. Även ett signifikant negativt samband kan utläsas där företag som 

gått med i Facebook på grund av förväntan från omgivningen har sämre erfarenheter av 

kundkontakt. En korrelation har även genomförts där ett signifikant positivt samband (0,21*) 

kunde utläsas mellan anledningen ”stärka varumärket” och erfarenheter av kundkontakt. 
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Tabell 5. Multipel regressionsanalys: erfarenheter av intern påverkan. Ostandardiserade b-

koefficienter. 

     

Oberoende variabel Råeffekt Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Företagets storlek (ln) 0,77** 0,77*** 0,73*** 0,67** 

Antal år på Facebook 0,39  0,32 0,24 

Anledning till närvaro 

ref. grupp ”stärka 

varumärket” 

    

Förväntan från omgivningen -3,69   -2,76 

Marknadsföra produkter -3,85*   -2,43 

Nå nya kundgrupper 0,31   1,48 

Öka kundkontakt -1,59   -1,27 

Övrigt -2,55   -1,69 

 

R
2  0,11 0,12 0,18 

Signifikans: *(p<0,05) **(p<0,01) *** (p<0,001) 

 

Indexet ”intern påverkan” kan anta ett värde mellan 0-20. Ett högt värde tyder på att företagen 

uppfattar att de påverkats internt i högre utsträckning av närvaron på Facebook. Tabell 5 visar 

ett signifikant negativt samband mellan de företag som valt att etablera sig på Facebook för att 

marknadsföra produkter och deras upplevda interna påverkan av närvaron. Resultatet visar 

även ett signifikant positivt samband mellan företagens storlek och erfarenheter av intern 

påverkan. Ju större företagen är desto mer uppfattar de sig ha påverkats internt av närvaron.  
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Tabell 6. Multipel regressionsanalys: erfarenheter av marknadsföring och 

varumärkesbyggande. Ostandardiserade b-koefficienter. 

     

Oberoende variabel Råeffekt Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Företagets storlek (ln) 0,28 0,28 0,28 0,21 

Antal år på Facebook 0,33  0,30 0,18 

Anledning till närvaro 

ref. grupp ”stärka 

varumärket” 

11,28 9,68 8,79 10,01 

Förväntan från omgivningen -5,78**   -5,40** 

Marknadsföra produkter -1,53   -1,02 

Nå nya kundgrupper -0,62   -0,20 

Öka kundkontakt -0,31   -0,19 

Övrigt -0,85   -0,56 

 

R
2  0,02 0,03 0,13 

Signifikans: *(p<0,05) **(p<0,01) *** (p<0,001) 

 

Indexet ”marknadsföring och varumärkesbyggande” kan anta ett värde mellan 0-20. Ett högt 

värde tyder på att företagen uppfattar att de har goda erfarenheter av marknadsföring och 

varumärkesbyggande via Facebook. Tabell 6 visar ett signifikant negativt samband mellan de 

företag som av främsta anledning valt att närvara på Facebook på grund av förväntan från 

omgivningen och deras erfarenheter av marknadsföring och varumärkesbyggande.  
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Tabell 7. Multipel regressionsanalys: erfarenheter gällande upplevda resultat. 

Ostandardiserade b-koefficienter. 

 

Oberoende variabel Råeffekt Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Företagets storlek (ln) 0,39** 0,39** 0,38** 0,34* 

Antal år på Facebook 0,24  0,21 0,15 

Anledning till närvaro 

ref. grupp ”stärka 

varumärket” 

11,91 9,73 9,18 10,19 

Förväntan från omgivningen -2,41   -1,92 

Marknadsföra produkter -1,74   -1,01 

Nå nya kundgrupper -1,46   -0,86 

Öka kundkontakt -1,36   -1,19 

Övrigt -0,76   -0,33 

 

R
2  0,08 0,09 0,13 

Signifikans: *(p<0,05) **(p<0,01) *** (p<0,001) 

 

Indexet ”upplevda resultat” kan anta ett värde mellan 0-15. Ett högt värde tyder på att 

företagen uppfattar att de har upplevt goda resultat genom närvaron på Facebook. Tabell 7 

visar ett signifikant positivt samband mellan företagens storlek och företagens upplevda 

resultat av närvaron. Ju större företagen är desto bättre upplevda resultat har de. En 

korrelation har även genomförts där ett signifikant positivt samband (0,24*) kunde utläsas 

mellan anledningen ”stärka varumärket” och företagens upplevda resultat av närvaron på 

Facebook. 

5.4. Diagnostik 

5.4.1. Multikollinearitet 

Vid mätning av multikollinearitet bör toleransvärdet inte vara under 0,4.  Vid kontroll för 

multikollinearitet låg samtliga toleransvärdena mellan 0,98 och 1,0, vilket innebär att det inte 

finns en risk att de oberoende variablerna korrelerar med varandra för mycket.  

6. Diskussion 

Denna diskussion inleds med en summering av resultaten. Vidare presenteras resultaten i 

förhållande till teori och tidigare forskning, vilket följs av en diskussion kring metoden och 

studiens begränsningar. Avsnittet avslutas med slutsatser samt en redogörelse av studiens 

betydelse för vidare forskning. 

6.1. Summering av resultaten 
Av de företag som deltog i studien har 68 procent mindre än 50 anställda. Majoriteten av 

företagen etablerade sig på Facebook för tre år sedan och den främsta anledningen hos 

flertalet var att stärka varumärket eller att öka kundkontakten. Genom de fyra multipla 
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regressionsanalyserna har resultat framkommit som visar ett flertal signifikanta samband 

mellan företagens bakgrund och deras erfarenheter. Frånvaron av ytterligare signifikanta 

samband beror troligtvis på att andra faktorer som ej undersökts påverkar. 

6.1.1. Kundkontakt 

Företagen har via närvaron på Facebook fått goda erfarenheter av kundkontakt och upplever 

att de har nått ut till nya kundgrupper samt ökat kommunikationen med kunderna. Resultaten 

visar även att ju större företaget är desto högre har de skattat sig på sina erfarenheter gällande 

kundkontakt. Studien syftar bland annat till att undersöka eventuella samband mellan 

företagens anledning till närvaron på Facebook och deras erfarenheter och flera samband har 

påträffats. Bland annat upplever de företag som etablerat sig för att stärka varumärket goda 

erfarenheter gällande kundkontakt. De företag som angett “förväntan från omgivningen” som 

främsta anledning till närvaron har betydligt sämre erfarenheter av kundkontakt. Dock 

förbättras dessa företags erfarenheter av kundkontakt då företagets storlek och antal år på 

Facebook ökar. De företag som har etablerat sig på Facebook med anledning att marknadsföra 

produkter upplever en mindre god erfarenhet gällande kundkontakt än de som valt att närvara 

av anledningen att stärka varumärket. 

6.1.2. Intern påverkan 

Medelvärdet för företagen på erfarenhetsindexet “intern påverkan” är 9,32 av det maximala 

värdet 20. Detta innebär bland annat att närvaron på Facebook till stor del inte har påverkat 

företagens dagliga verksamhet och att kunders kommentarer och inlägg på Facebook inte har 

ett stort inflytande på företagens verksamhet. Det är få företag som har en eller flera anställda 

vars huvudsakliga uppgift är att hantera sociala medier. Studien syftar till att undersöka hur 

företagens bakgrund påverkar deras erfarenheter, och resultaten visar att ju större företaget är 

desto mer har verksamheten påverkats internt. De företag som har etablerat sig på Facebook 

med anledning att marknadsföra produkter upplever en mindre intern påverkan i 

verksamheten än de som valt att närvara av anledningen att stärka varumärket. 

6.1.3. Marknadsföring och varumärkesbyggande 

Gällande erfarenheterna av marknadsföring och varumärkesbyggande har företagen ställt sig 

varken särskilt positiva eller negativa, vilket kan utläsas som att de är neutrala till 

erfarenheten. Ett samband har kunna utläsas där de företag som har valt att närvara på grund 

av förväntan från omgivningen upplever att Facebook inte har bidragit till goda erfarenheter 

inom marknadsföring och varumärkesbyggande. Dock förbättras dessa företags erfarenheter 

av marknadsföring och varumärkesbyggande då företagets storlek och antal år på Facebook 

ökar. 

6.1.4. Upplevda resultat 

Företagens upplevda resultat av närvaron på Facebook är till stor del mycket goda. På frågan 

om närvaron på Facebook varit gynnsam för företagen skattade sig hela 74 procent på värdena 

fyra eller fem på skalan 0-5. Endast 5 procent av företagen skattade sig på noll eller ett. 

Främst de företag som etablerat sig på Facebook för att stärka varumärket upplever goda 

resultat. Resultaten uppvisar också ett samband att ju större företaget är desto bättre resultat 

upplever de sig ha fått genom närvaron på Facebook. 
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6.2. Resultatdiskussion 

6.2.1. Goda resultat men sämre erfarenheter 

74 procent av företagen som undersökts i denna studie är nöjda med resultatet av sin närvaro 

på Facebook. Genom att undersöka hur företagen har graderat sig på studiens 

erfarenhetsindex kan den stora delen företag med upplevda goda resultat ifrågasättas. 

Majoriteten av företagen anser sig ha goda resultat av närvaron i helhet men har, enligt 

indexen, inte särskilt god erfarenhet gällande marknadsföring och har inte heller påverkats 

internt i en stor grad. “Kundkontakt” var det index som företagen skattade sig högst på, 

medelvärdet är 12,52 på en 20-gradig skala. Detta är inte ett högt värde i relation till att 

majoriteten av företagen anser att deras förväntningar är uppfyllda och att närvaron varit 

gynnsam. Det kan förklaras av att företagen baserar sina upplevda resultat på andra faktorer 

och även att de har andra förväntningar på Facebook som uppfyllts. Det kan även förklaras av 

att företagen genom enbart närvaron på Facebook upprätthållit sin legitimitet gentemot 

omgivningen och upplever på grund av det goda resultat. 

 

Tidigare forskning påpekar vikten av att ha en tydlig strategi och uppsatta mål för sin närvaro 

på sociala medier. Forskningen betonar även vikten av att utföra mätningar av sin närvaro för 

att på bästa sätt kunna uppnå sina önskade resultat. Studiens resultat visar att majoriteten av 

företagen gör mätningar av närvaron. Däremot har majoriteten av företagen varken en tydlig 

strategi eller uppsatta mål (analys visas ej i resultaten). 

6.2.2. Företagens storlek påverkar deras erfarenheter 

Studiens resultat visar att ju större företagen är desto mer påverkas de internt och har goda 

erfarenheter av kundkontakt. Större företag upplever även bättre resultat av närvaron än 

mindre företag. Dessa tre erfarenheter kan bero på att ett större företag får mer påtryckningar 

från omgivningen än ett mindre företag, vilket genererar ett högre krav på legitimitet. De 

hamnar i blickfånget hos allmänheten, vilket är något som den tidigare forskningen inom 

området beskrivit som en konsekvens av ett växande företag. Ett stort företag har i och med 

utökade resurser även en större möjlighet att utveckla en uttänkt strategi för sin närvaro på 

Facebook, vilket kan leda till att de upplever bättre resultat. Ökade resurser kan även generera 

möjlighet att ha en eller flera anställda vars huvudsakliga uppgift är att hantera sociala medier, 

vilket i sin tur skapar förutsättningar för att upprätthålla god kundkontakt på Facebook. Det är 

då även troligt att denna anställda vill legitimera sina arbetsuppgifter och företagets närvaro 

genom att uttrycka sig positivt via enkäten. 

6.2.3. Företagen likriktar sig 

Av de företag denna studie undersökt har majoriteten etablerat sig på Facebook för ungefär tre 

år sedan. Den stora samtidiga anslutningen kan tolkas i termer av mimetisk isomorfism och 

företagens strävan efter att uppnå legitimitet. Genom att imitera andra företag som anses 

framgångsrika skapas en likriktning inom branschen. Detta kan även kopplas till företagens 

arbete med dess omdömeshantering och hur valet av att närvara på Facebook skulle kunna 

vara en åtgärd för att stärka omgivningens uppfattning om företaget. Etableringen på ett 

socialt nätverk när flera konkurrenter gör detsamma ses som en strävan att uppnå legitimitet 

och ett behov av att arbeta med omdömeshantering. 
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Att företag har etablerat sig på Facebook på grund av förväntan från omgivningen kan 

förklaras genom deras legitimitetssträvan och likriktning till omgivningen. Genom 

förväntningar och påtryckningar från omgivningen och andra organisationer gällande vikten 

av att närvara på Facebook har de anammat denna trend, vilket kan förklaras som tvingande 

isomorfism. Närvaron har dock inte lett till samma goda effekter och erfarenheter inom 

kundkontakt och marknadsföring som hos andra företag, vars anledning till etableringen var 

en annan. Detta kan tolkas som att de gick med i nätverket utan att vara förberedda på vad det 

skulle innebära. De arbetar därmed inte aktivt eller på “rätt” sätt med att utnyttja den 

kommunikations- och marknadsföringsmöjligheten som, den tidigare forskningen nämnt, 

Facebook kan bidra till. Legitimitetssträvandet har i dessa fall lett till mindre goda 

erfarenheter än för andra företag, vilket troligtvis beror på att de etablerade sig utan en strategi 

och är mindre aktiva. För dessa företag kan det istället vara närvaron i sig som är viktig.  

6.2.4. Företagen löskopplar sig 

Företagen i denna studie anser till stor del att de har en god kundkontakt men att 

verksamheten inte påverkats mycket internt av närvaron. Resultaten visar att företagen inte, i 

någon större utsträckning, tar hänsyn till kunders dialog på Facebook gällande företagens 

verksamhet. Detta är en indikation på att en löskoppling skett inom företagen för att på så sätt 

behålla legitimiteten utåt och samtidigt bedriva kärnverksamheten som vanligt. När detta sker 

fungerar den formella strukturen hos företagen som en yttre uppbyggnad, där aktiviteten på 

Facebook hanteras. Genom löskopplingen kan företagen ge en god fasad utåt mot sina kunder 

utan att de behöver genomföra förändringar i kärnverksamheten, vilket bidrar till att företagen 

kan upprätthålla sin legitimitet och acceptans från omgivningen.   

 

Studien visar att de företag som etablerat sig på Facebook med anledning att marknadsföra 

produkter upplever en mindre intern påverkan i verksamheten än de som gick med av 

anledningen att stärka varumärket. Det är ett förvånande resultat som är ett tecken på att 

löskoppling har skett inom de företagen. Dessa företag har valt att etablera sig för att 

marknadsföra produkter vilket borde innebära att deras kärnverksamhet i synnerhet har 

påverkats av vad som sker. Målet med marknadsföring är att sälja mer vilket bör innebära att 

hela företaget påverkas genom ökad produktion och arbetskraft. Detta är ett intressant resultat 

eftersom de företagen borde påverkas internt och därmed inte löskoppla för att verksamheten 

ska nå sitt mål med marknadsföringen. Som tidigare forskning understryker är det av vikt att 

sociala medier blir en del av hela företaget och inte enbart i en avdelning (Hanna et al. 2011, 

s. 269). 

6.2.5. Företagen arbetar med branding och omdömeshantering  

Tidigare forskning har beskrivit hur samarbete och kommunikation med kunder är grunden 

för företag på sociala medier. Närvaron ställer stora krav på företagen att hålla sin sida 

uppdaterad och att vara tillgänglig. Denna studie bekräftar detta genom att de deltagande 

företagen anser att närvaron har gett goda kundkontakter och bidragit till dialog och aktivitet 

med kunderna. Dock var den främsta anledningen till företagens etablering på Facebook inte 

att öka kundkontakten eller nå nya kundgrupper. Den främsta anledningen var, hos 

majoriteten av företagen, att stärka varumärket. Detta kan förklaras av den ökade betydelsen 
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av branding, att företagen genom Facebook har hittat en möjlighet att på ett relativt enkelt och 

kostnadsfritt sätt stärka varumärket som förknippas med deras värderingar och identiteter. 

 

Vad som också kan utläsas av resultaten är att de företag som etablerat sig på Facebook av 

anledningen att stärka varumärket upplever goda erfarenheter gällande kundkontakt och goda 

resultat av närvaron. Det kan vara ett tecken på, som Røvik resonerar, att företagen har 

anställda som strategiskt arbetar med omdömeshantering (Røvik 2008, s. 182). Via deras 

Facebooksida och genom kundkontakten sprider företagen sitt budskap och för en öppen 

dialog med kunderna. Detta kan i sin tur skapa ett ökat förtroende från omgivningen då 

företagen kan upplevas som transparenta och tillmötesgående samt att varumärket kan skapa 

ett ökat värde för dem. Men trots att dessa företag etablerat sig för att stärka sitt varumärke är 

medelvärdet på indexet gällande erfarenheter av marknadsföring och varumärkesbyggande för 

dessa företag förvånansvärt neutralt. Det som är förvånande är att dessa företag valt att 

etablera sig för att stärka varumärket men har sedan angivit att detta inte stärkts i någon större 

utsträckning. Det är även förvånande att dessa företag ändå upplever goda resultat av 

närvaron. Detta kan förklaras av att syftet och målsättningen med företagens närvaro har 

ändrats under tid, och kundkontakten är den faktor som blivit central i och med närvaron. 

 

Tidigare forskning redogör för att sociala medier är ett sätt för företag att nå ut till kunder 

direkt för att stärka varumärket, vilket företagen i denna studie visat är deras främsta 

anledning till etablering. Denna studie visar också att erfarenheten av marknadsföring och 

varumärkesbyggande inte är stark hos företagen. Detta kan förklaras av det som presenterats i 

den tidigare forskningen gällande risken för företagen att tappa kontroll över varumärket 

genom närvaron på Facebook. Som flertalet tidigare studier visat har företagen tidigare kunnat 

styra över vad som sagts och publicerats om sitt varumärke. I och med närvaron på sociala 

medier är de dock under ständig bevakning av kunder som på ett snabbt sätt kan sprida både 

positiva och negativa åsikter om varumärket (Harris & Rae 2009, s. 24-25; Kaplan & 

Haenlein 2010, s. 60; McCarthy et al. 2014 s. 196). 

6.3. Reflektioner av metoden 
Studiens metod valdes för att kunna generera många svar från respondenter, och genom det nå 

ett resultat där samband och mönster som är statistiskt signifikanta kan utläsas. Genom denna 

kvantitativa metod kan studiens framtagna resultat läsas på ett överskådligt sätt och 

generaliseras till populationen. En kvalitativ studie hade dock kunnat undersöka bakgrunden 

till företagens erfarenheter och undersöka specifika frågor djupare. Detta motsvarade dock 

inte denna studies syfte. 

 

Ett bekvämlighetsurval kan vara begränsande genom att resultatet i vissa fall riskerar att vara 

svårare att generalisera till populationen (Trost 2012, s. 31) Det föreligger osäkerhet kring om 

urvalsmetoden har påverkat denna studies resultat. Dock är det mest troliga att resultaten 

liknar det vid ett slumpmässigt urval, eftersom ingen hänsyn tagits till andra faktorer än att 

företaget ska vara verksamma i detaljhandeln samt ha en Facebooksida. För dessa företag 

fanns ingen urvalsram tillgänglig och ett bekvämlighetsurval var därmed det mest motiverade 

tillvägagångssättet.  
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Systematiskt bortfall kan ha skett då det finns en risk att företag som är mindre aktiva på 

Facebook inte har kunnat besvara enkäten på grund av den korta tid den fanns tillgänglig. 

Oklarhet föreligger om detta har påverkat resultaten. 

6.4. Slutsatser och vidare forskning 

Den kunskapslucka som fanns gällande företagens erfarenheter av Facebook har minskat 

genom denna studie. Den tidigare forskningen berör främst studier gällande hur företag 

framgångsrikt ska kommunicera och stärka sitt varumärke på sociala medier. Framtagna 

ramverk för lyckad etablering och gynnsam närvaro har publicerats men få studier gällande 

hur företagen upplever närvaron på Facebook har gjorts. Denna studie har syftat till att 

undersöka vilka erfarenheter företag har fått av närvaron på Facebook samt undersöka de 

samband som finns mellan företags bakgrundsfaktorer och deras erfarenheter. 

 

”Vilka erfarenheter har företag fått av närvaron på Facebook?” 

Denna studie visar att företagen upplever att närvaron på Facebook har varit gynnsam. 

Företagen upplever främst att närvaron har gett upphov till goda kundkontakter. De upplever 

dock att närvaron på Facebook inte har genererat lika goda erfarenheter gällande 

marknadsföring och varumärkesbyggande. I och med närvaron på Facebook har företagen 

påverkats internt i en mindre grad. 

  

”Vilka samband finns mellan företags bakgrund och deras erfarenheter av närvaron?” 

Slutsatsen som kan dras av sambanden mellan företagens bakgrund och deras erfarenheter är 

att ju större företaget är, desto bättre upplever de närvaron på Facebook. De företag som har 

valt att närvara för att stärka varumärket upplever god kundkontakt och även att närvaron 

inneburit goda resultat för dem. Detta kan jämföras med de företag som valt att närvara på 

grund av förväntan från omgivningen, som upplever betydligt sämre kundkontakt. Dessa 

företag har även sämre erfarenheter gällande marknadsföring och varumärkesbyggande. De 

företag som har valt att närvara för att marknadsföra produkter upplever att de i mindre grad 

påverkats internt av närvaron. 

 

Denna studie styrker till stor del det nyinstitutionella perspektivets teorier om att 

organisationers strävan efter legitimitet från omgivningen påverkar och styr deras handlingar. 

Av resultaten kan slutsatsen dras att många företag anslöt sig under samma tidsperiod för att 

anpassa och likrikta sig gentemot sin omgivning. Resultaten visar också tendenser till 

löskoppling då företag bedriver sin kärnverksamhet åtskild från aktiviteterna som sker på 

Facebook. Ett förvånande resultat är att endast sex av de 97 deltagande företagen har angett 

“förväntan från omgivningen” som främsta anledning till närvaron. Då det nyinstitutionella 

perspektivet grundar sig på teorier om hur företag anpassar och likriktar sig efter sin 

omgivning är det låga antalet förvånande. Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv borde det ha 

varit fler företag som valde att närvara på Facebook på grund av förväntan från omgivningen. 

Det låga antalet kan bero på att företag omedvetet har påverkats av omgivningen och därmed 

angett en annan anledning till närvaron. 
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Vidare forskning bör grunda sig på denna studies resultat, och undersöka huruvida dessa 

erfarenheter är tillräckliga för motivera företagens närvaro på Facebook. Det är intressant att 

undersöka detta vidare eftersom företagen skattat sina erfarenheter av upplevda resultat högt, 

men inte skattat sig i samma grad på de resterande erfarenhetsindexen. Det bör därmed 

undersökas vad det är som gör att företagen anser sig gynnas av Facebook. 

 

Ytterligare en angelägen fråga för vidare forskning att undersöka hur företagens framtida 

planer gällande sociala medier ser ut. Med kunskapen om att utveckling och trender sker 

snabbt, är det av värde att veta vad deras nästa steg är om sociala medier slutar vara ett så pass 

öppet forum som det är idag. Denna studie har visat att företagens erfarenheter av Facebook 

till stor del handlar om goda kundkontakter, och om kunder börjar ställa sig kritiska till det 

öppna forum som sociala medier är, blir de genast svårare att nå.  
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8. Bilaga 1 

8.1. Följebrev och enkät  
 

Hej! 

 

Vilka erfarenheter har ert företag fått av närvaron på Facebook? 

Vi är två studenter som studerar till personalvetare vid Uppsala universitet. Vi genomför vår 

C-uppsats i sociologi som syftar till att studera vilka erfarenheter företag inom 

handelsbranschen har fått av närvaron på Facebook. 

 

Vi har konstruerat en enkät som vi skulle uppskatta om du kunde besvara. Frågeformuläret 

finner du nedan i den bifogade länken och tar ca 5 minuter att genomföra. Ditt deltagande i 

studien är helt frivilligt och du får avbryta enkäten när du vill. Då du som deltagare är anonym 

kommer dina svar att behandlas helt konfidentiellt. Vi värderar ditt deltagande i studien högt 

då det bidrar till ökad kvalitet för resultatet! 

 

Länk till enkät: https://docs.google.com/forms/d/1WNuX1q1ffL6vvouao-

g3GNGmV3i2SRNqol-hSk_jyAM/viewform 

 

Vill du ta del av den studiens resultat eller har frågor, kontakta: 

Sofia.Eriksson.3108@student.uu.se eller Malin.Norgren.2502@student.uu.se 

 

Handledare: Ilkka Henrik Mäkinen 

E-mail: ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se 

Tel nr: 018 - 471 1484 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Sofia Eriksson och Malin Norgren 

 

Företagets erfarenheter av Facebook 
Denna enkät består av 19 korta frågor/påståenden. Vi uppskattar ditt deltagande! 

 
*Obligatorisk 

1. Hur många anställda har företaget? * 
Fyll i ungefärligt antal (i siffror) 

 
 

2. Hur många år har företaget varit närvarande på Facebook? * 
Välj från rullistan 

 
 

3. Varför har företaget valt att etablera sig på Facebook? * 
Kryssa i det alternativ som stämmer in bäst 

https://docs.google.com/forms/d/1WNuX1q1ffL6vvouao-g3GNGmV3i2SRNqol-hSk_jyAM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WNuX1q1ffL6vvouao-g3GNGmV3i2SRNqol-hSk_jyAM/viewform
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o Förväntan från omgivningen  

o Stärka varumärket  

o Marknadsföra produkter  

o Nå nya kundgrupper  

o Öka kundkontakten  

o Övrigt:  

 

Erfarenheter gällande kundkontakt 
Skatta företaget på en skala 0-5 gällande vilka erfarenheter företaget har fått av 
kundkontakten. 0 innebär "Instämmer inte alls" och 5 innebär "Instämmer helt och hållet". 

4. Företagets kundkontakt har ökat via närvaron på Facebook * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

5. Företaget har daglig kontakt med kunder och intressenter via Facebook * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

6. Företaget har genom närvaron på Facebook nått ut till nya kundgrupper * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

7. Företaget bjuder genom Facebook in "följare" till aktiviteter * 

Exempelvis tävlingar och träffar 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

Erfarenheter gällande intern påverkan 
Skatta företaget på en skala 0-5 gällande vilka erfarenheter företaget har upplevt internt inom 
organisationen. 0 innebär "Instämmer inte alls" och 5 innebär "Instämmer helt och hållet". 

8. Företaget har en eller flera anställda vars huvudsakliga arbetsuppgift är att hantera 
företagets sociala medier * 

 
0 1 2 3 4 5 
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Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

9. Kunders inlägg/kommentarer på Facebook påverkar företagets dagliga verksamhet * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

10. Produktsortimentet har påverkats i och med kunders åsikter och inlägg på 
Facebook * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

11. Företaget har uppsatta mål med sin närvaro på Facebook * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

Erfarenheter gällande marknadsföring och 

varumärke 
Skatta företaget på en skala 0-5 gällande vilka erfarenheter företaget har av marknadsföring 
och varumärkesbyggande via Facebook . 0 innebär "Instämmer inte alls" och 5 innebär 
"Instämmer helt och hållet". 

12. Företaget använder Facebook som huvudsaklig marknadsföringskanal * 

I jämförelse med exempelvis tidningsannonser, TV-reklam och liknande. 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

13. Företaget upplever att varumärket har stärkts via närvaron på Facebook * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

14. Företaget har en strategi för marknadsföringen på Facebook * 

 
0 1 2 3 4 5 
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Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

15. Företaget upplever att de har fått ökat förtroende från omgivningen via 
marknadsföring på Facebook * 

Exempelvis kunder, intressenter 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

Upplevda resultat 
Skatta företaget på en skala 0-5 gällande vilka upplevda resultat närvaron på Facebook har 
gett upphov till. 0 innebär "Instämmer inte alls" och 5 innebär "Instämmer helt och hållet". 

16. Företaget gör mätningar av närvaron på Facebook * 

Exempelvis antalet följare, delningar och sedda inlägg 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

17. Företaget anser att det är gynnsamt att närvara på Facebook * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

18. Företagets förväntningar av närvaron på Facebook har uppfyllts * 

 
0 1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
      

Instämmer helt och hållet 

 

19. Övriga tillägg till enkäten  

 
 


