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Abstract 
 
The great impact of the social media is conventionally huge and distribution of messages are 
endless. Companies’ opportunity to intergrate, communicate and identify their costumers are 
enormous. The issue with social media is how to measure the outcome, since no one has 
found the way of calculating ROI of investment in social media. A problem discussed 
globally by experts, boardmembers and marketeers.  
 
By interviews and expert opinions the biggest drivers for companies to act in social media 
was to increase long term sales by greater brand awareness, word of mouth and deeper 
costumer relations. These factors was pointed out as ROE (return of engagement) of several 
researchers and is considered to be a step towards ROI in social media while it can bring long 
term revenues.  
 
However, there are internal contradictions in many companies, which are confirmed by both 
the collected data, research and interviews, if the management of social media investment 
should be evaluated from an economic perspective or not. In a comparison between 
management and marketing perspective we identified a gap of knowledge between decision-
makers and marketers based on the unmeasurable economic return. Managers requires hard 
numbers to justify an investment while the marketers argues with ROE. 
 
Today, companies use several methods to measure the impact of their investments in social 
media and what is measured is individual for each company and based in set goals. In 
addition, social media has a proved effect on cost efficiency. Although the companies are 
operating in the social media, the budget is still small compared to traditional media, although 
traditional, more static channels, have lower ability of spread.  
 
Marketing managers and management must learn to speak the same language since both 
understand competitiveness and brand building. Management must also acquire more 
knowledge about social media and its use in business as it is in their interest to keep up with 
competitors and be where their customers are. In addition, the report confirmed that social 
media must be managed with a long term perspective. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: ROI in social media, ROE, Social media, return of investment, return on 
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in business, relation marketing  
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Sammanfattning 
 
Genomslagskraften i de sociala medierna är vedertaget stora och spridningen av budskap är 
oändlig. Företags möjlighet att interagera, kommunicera samt identifiera sina kunder är 
enorm. Problematiken ligger i mätbarheten, då ingen lyckats bevisa ekonomisk ROI direkt 
kopplat till investering i sociala medier. Ett problem som diskuteras såväl på expertnivå, i 
styrelserummet som bland marknadsförare globalt.  
 
Ur intervjuer samt forskningsunderlag är de största drivkrafterna för att som företag verka i de 
sociala medierna att långsiktigt öka försäljning genom högre varumärkeskännedom, utnyttjad 
word-of-mouth och djupare kundrelationer. Dessa faktorer sammanfattas av flera forskare 
som ROE (return on engagement) och anses vara ett steg närmare ROI i sociala medier då det 
kan resultera i långsiktiga intäkter.  
 
Det råder dock interna motsättningar i många företag, vilket är bekräftat både genom 
insamlad data, forskning samt intervjuer, när det gäller hantering av sociala medier och 
hurvida investeringar ska bedömmas ur ekonomiskt perspektiv eller ej. I en jämförelse mellan 
ledning- och marknadsperspektiv konstaterades ett kunskapsglapp mellan beslutsfattare och 
marknadsförare på grund av att ekonomisk avkastning inte är mätbar. Ledningen önskar hårda 
siffror för att motivera en investering medan marknadscheferna argumenterar med ROE.  
 
Idag använder företag flertalet metoder för att mäta effekten på sina investeringar i sociala 
medier och vad som skall mätas är individuellt för varje företag beroende på uppsatta mål. 
Därtill har sociala medier en bevisad effekt på kostnadseffektivisering. Trots att företagen 
verkar i de sociala medierna är budgeten fortfarande liten i förhållande till traditionell media, 
även om traditionella statiska kanaler har lägre spridningsmöjlighet.   
 
Marknadschefer och ledning måste lära sig tala samma språk då de båda förstår 
konkurrenskraft och varumärkesbyggande. Ledningen måste därtill skaffa sig mer kunskap 
om sociala medier och dess användning inom företag då det är i deras intresse att hänga med 
konkurrenterna samt finnas där deras kunder finns. Därtill har rapporten bekräftat att sociala 
medier måste hanteras långsiktigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: ROI i sociala medier, ROE, Sociala medier, avkastning, budgetering för sociala 
medier, drivkrafter bakom implementering av sociala medier i företag, 
relationsmarknadsföring 
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1 Inledning 
I följande kapitel presenteras bakgrunden till vårt valda ämne samt en problemdiskussion 
kring aspekten om svårigheten att investera i sociala medier, utifrån vilken vi formulerar 
efterföljande syfte. Utifrån beskrivit syfte pressenteras en avgränsing av undersökningen i 
denna rapport.  

1.1 Bakgrund 
Sociala medier. Fenomenet som är i ständig förändring och sattes på internetkartan under åren 
2005-2007. Sedan dess har de sociala medierna tagit en framträdande plats i privatliv likväl 
företagsvärlden (Kaplan & Haenlin, 2010). Definitionen av vad sociala medier är kan 
definieras som ”tjänster på internet där användare kan samtala, skapa kontakter och utbyta 
information” (Carlsson, 2009). Detta innebär en interaktion av ord, bilder, filmer och ljud som 
idag med hjälp av de sociala kanalerna på kort tid kan engagera till att nå en global räckvidd 
(Carlsson, 2009). Utvecklingen av denna typ av medier har eskalerat sedan sin begynnelse 
och idag räknas Facebook, Twitter och Youtube till de största sociala plattformarna använda 
av företag för att nå konsumenter följt av växande plattformar såsom Instagram och Pinterest. 
Utöver detta används även bloggar i stor utsträckning av både privatpersoner som företag. 
Idag skapas marknadsföring tillsammans med konsumenterna (Webster, Frederick & Lusch, 
2013). Möjligheterna att som företag interagera och kommunicera budskap till befintliga och 
potentiellt nya kunder är idag vedertaget stora via de sociala medierna (Michaelidou, 
Siamagka, & Christodoulides, 2011). Idag förväntar sig konsumenterna att kunna vara aktiva 
deltagare i marknadsföringen (Hanna, Rohm & Crittenden, 2011).	   Problematiken ligger i 
mätbarheten – vart leder företagets satsningar i dessa medier kopplat till likvida medel? Det är 
ytterst få företag som kan besvara denna frågeställning (Fischer, 2009). 
 
Trots detta är de sociala medierna något nästan alla konsumentinriktade företag idag vill lägga 
både tid och pengar på – utan att mätbart kunna mäta effekterna av sin investering (Fischer, 
2009). Medan kostnaderna är enkla att härleda, är intäkter utifrån aktiviteter diffusa (Romero, 
2011).	  Att budgetera för sociala medier medför därmed en problematik. Hur vet man som 
företag vilken summa eller procentsats man bör budgetera för aktiviteter i sociala medier? 
Vad grundar företag idag sina budgeteringsbeslut på? Studiens relevans ligger i att beskriva 
hur företag idag tänker och arbetar kring denna problematik samt med hjälp av tidigare 
forskning etablera riktlinjer och vägledning att utgå ifrån vid beslut om satsningar i sociala 
medier. Fokus kommer att vara hur konsument– och modeinriktade företag arbetar med 
sociala medier och hur de tänker kring budgetering och investering för sin sociala 
mediesatsning. Detta då sociala medier idag främst används av konsumentinriktade B2C 
(business to consumer) företag (Michaelidou, Siamagka, & Christodoulides, 2011). Vi ser ett 
generellt allmänintresse för denna studie där endast 17 % av marknadsförare som vill mäta 
return of investment i sociala medier lyckas, enligt en undersökning med underbyggande svar 
från 700 marknadsförare i olika branscher (Resumé, 2012). Enligt en undersökning av 
marknadsföringsbyrån CustomersOnly uppgav därtill 81 % av 600 tillfrågade och 150 
svarande företag i Sverige att de arbetar med sociala medier (CustomersOnly.com, 2013). 
 
 
 
 
 



 

1.2 Problemdiskussion  
Enligt ovan bakgrund blir det tydligt att termen sociala medier omfattar många olika kanaler 
med gemensam nämnare att; ”samtala, skapa kontakter och utbyta information” (Carlsson,  
2009). Sociala medier representerar nya forum där konsumenter integrerar med varandra men 
även använder för att skapa personligare relationer med företag (Kaplan & Haenlin, 2010).  
Många konsumenter förväntar sig att företag ska integerar med sina kunder i dessa kanaler 
vilket har utvecklats till en konkurrensfaktor. Kundrelationer och varumärkesbyggnad sker 
inte längre i traditionell media utan i de digitala medier där moderna konsumenter befinner sig 
(Hoffman & Fodor, 2010). Det stora problemet med sociala medier ligger i mätningen av 
genomförda aktiviteter (Fischer, 2009). Idag används ett flertal mätverktyg och 
analysprogram för utvärdering av aktiviteter online, inkluderat sociala medier, men ännu 
anses det svårt att förvandla dessa data till pengar. Svårigheten att mäta ekonomiskt 
avkastning i sociala medier är intressant då ROI ligger till grund för investeringar i 
vinstdrivande företag. Särskilt då sociala medier, problematiken till trots, är något majoriteten 
av konsumentinriktade företag idag vill verka i (Fischer, 2009). Ledningen i företaget kanske 
inte förstår fenomenet sociala medier fullt ut, men de förstår att en investering som inte leder 
till ekonomisk avkastning är en dålig investering (Blanchard, 2011). Nyckeltalet ROE (return 
of engagement) anses vara en bit på väg att mäta investeringen i kanalerna genom att se 
förändringen i kundengagemang på genomförda aktiviteter. Dessvärre innebär ökat 
engagemang inte nödvändigtvis ökad försäljning och utan ekonomiskt mätbara ökningar är 
det svårt att motivera en investering för en ledningsgrupp (Hoffman & Fodor, 2010). 

1.3 Syfte & frågeställning 
Frågeställningen i upprättad rapport fokuserar på att undersöka, kartlägga, analysera och 
skildra hur svenska medelstora modeföretag arbetar med sociala medier. Den välkända 
problematiken kring ROI i sociala medier underbygger vårt syfte och intresse att undersöka 
hur företag går till väga för att budgetera och diskutera kring investering i sociala medier. 
Rapporten syftar i huvudsak att verka som användbart material för branschföretag som idag är 
osäkra på arbete med sociala medier samt att ge en generell överblick till industrins 
förhållningsätt och tankar kring fenomenet. Studiens relevans ligger i att den bidrar till den 
aktuella diskussionen om ROI i sociala medier där bristen på mätmetoder för ekonomiskt 
avkastnig är ett omtalat problem bland experter och beslutsfattare. Frågeställningens 
inriktning på att kartlägga likheter mellan branschföretag och analys av attityder samt 
hantering är ett positivt tillskott till investeringsunderlag för sociala medier. Nyttan för 
akademin återfinns i aspekten beslutsfattning och investering för marknadsföring då rapporten 
belyser värdet av annan avkastning än rent ekonomisk, vilket är en övervägande faktor för 
beslut och planering inom företagsekonomin.  

1.3.1 Forskningsfråga  
Hur tänker och hanterar svenska medelstora konsumentinriktade företag i textil- och 
modebranschen problematiken kring ROI i sociala medier? 

1.4 Avgränsning 
I vårt ovan formulerade syfte har vi begränsat oss till medelstora företag inom den svenska 
modebranschen med ett huvudsakligt B2C fokus. Således anses inte samtligt material som 
presenteras vara direkt applicerbart för B2B företag. Undersökning är därtill begränsad till 
företagsaspekten och undersöker inte hur konsumenter uppfattar sociala medier, även om det 
benäms i rapporten. Företagsrespondenterna är avgränsade till ledning och marknadschefer 
eftersom dessa kan besvara vår frågeställning. 



 

2 Metod 
I följande kapitel berörs studiens forskningsdesign och genomförande inkluderat hur 
insamlingen av empiri har genomförts samt hur vi praktiskt har gått tillväga. Därtill beskrivs 
databearbetningen av insamlat material samt tillförlitligheten och applicerbarhet av 
forskningsstudien.  

2.1 Forskningsdesign 
Med syftet att undersöka problematiken kring ett företags ekonomiska avkastning i sociala 
medier kommer vi att utföra en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade intervjuer.  
Vi avser utforma vårt datainsamlande med målet att ta reda på hur svenska modeföretag 
tänker kring investering i sociala medier. Som tidigare nämnt ämnar vi ta fram riktlinjer för 
agerande inom sociala medier med avkastning i fokus. Insamlad data, såväl primär som 
sekundär, ska ge underlag för att utveckla en förståelse för samt ett möjligt angreppssätt för 
problematiken kring investering i sociala medier. Genom att analysera fenomenet ur olika 
aspekter med fokus på svenska modeföretag vill vi kartlägga ett generellt förhållningssätt 
inom branschen till hur arbetet med sociala medier går till, både på strategisk samt operativ 
nivå. Operativt arbete och beslutsfattande vid budgetering och marknadsföringssatsningar är 
centrala synvinklar.  

2.2 Genomförande  
Genom primärt material så som intervjuer samt sekundärdata från tidigare forskning har vi för 
avsikt att identifiera förhållningssätt till att hantera problematiken kring ROI i sociala medier. 
Det är av stor vikt att vi innan datainsamlingens början har god översikt och kännedom om 
beslutsprocessen för kalkylering av investering och budgetering. Vårt resultat kommer 
härledas genom deduktion. 
 
Som utgångspunkt för vår undersökning har vi samlat in sekundärt material som underbygger 
vår problematisering om svårigheten att mäta avkastning i sociala medier. Därtill även hur 
dagens arbete med sociala medier ser ut genom att identifiera de mest använda kanalerna, 
konsultering kontra intern hantering samt syftet med företagens aktiviteter. För att vidare 
hantera ämnet beskriver vi vanliga modeller inom investering och mätmetoder inom virtuell 
marknadsföring. För att förankra vår frågeställning på fältet har vi därefter genomfört 
semistrukturerade djupintervjuer via personliga möten med utvalda företag inom den svenska 
modebranschen. Insamlad data har strukturerats och analyserats med syftet att hitta mönster 
och återkommande attityder och arbetssätt. Dessa mönster kan sedan ligga till grund för de 
riktlinjer vi ämnar ta fram. 

2.3 Insamling av empiri  
Insamling av empiri kommer att ske inom den svenska textil- och modebranschen med 
inriktning på medelstora till stora konsumentinriktade företag. Bortvalet av småföretag 
baseras på företagens bristande resurser för större marknadsföringsinvesteringar.  
 
2.3.1 Urval 
På grund av begränsad tillgång till data via företagsledare och styrelsemedlemmar, vilka är 
ansvariga för investeringsbeslut, är vårt urval en kombination av ansvariga representanter för 
marknad och ekonomi på olika nivåer. Datan representerar således en marknadsapsekt och en 
beslutsfattningsaspekt.  
 



 

2.4 Databearbetning 
Efter insamlad empiri kommer vi att bedöma datans kvalitet och giltighet vartefter en 
eventuell datareduktion genomförs. Därefter börjar sökandet av mönster samt att skapa 
dimensioner som speglar datan. Slutligen sker en kritisk granskning av de underliggande 
kognitiva företeelserna. Det är av stor vikt att det kognitiva innehållet beskriver fenomenet 
eller respondentens känsla inför fenomenet som skall analyseras.  

2.5 Tillförlitlighet och applicerbarhet  
Undersökningar med en kvalitativ ansats har ofta kritiserats för att resultatens och 
slutsatsernas giltighet är svåra att kritisera och värdera (Ahrne & Svensson, 2011). På grund 
av oundviklig subjektivism vid hantering av kvalitativ data är det svårt att utforma och 
bepröva modeller att tillämpa och standardisera. Det är en av anledningarna till att det ofta är 
svårt att beskriva för andra vilka metoder som använts för databearbetning och hur resultaten 
tillkommit (Alvesson & Sköldberg, 2008). Tanken att finna generella modeller för 
databearbetning strider dessutom mot den kvalitativa ansatsen där man just försöker fånga det 
subjektivistiska och det unika (Bryman, 2011). Alvesson och Sköldberg (2008) skildrar tre 
oönskade effekter intervjuaren kan medskapa under intervju med respondent. Den 
förstnämnda innefattar en medveten påverkan som medför att respondentens svar styrs till 
eftertraktat svar, en omedveten påverkan utgörs av exempelvis kroppsspråk, betoningar och 
tonläge samt selektivt uppmärksammande av vissa svar. Respondenten kan komma att 
anpassa sina svar för att tillgodose upplevda önskemål från intervjuaren. För att minimera 
ovanstående tänkbar påverkan på respondenterna har intervjutillfällena anpassats till att ge ett 
neutralt intryck, avseende förkunskap samt uppträdande gentemot respondenter. Tonvikt lades 
även under intervjutillfällen vid att det inte finns svar som är rätt eller fel samt att svaren 
behandlas konfidentiellt vid önskemål. På grund av intervjuarens medvetna och omedvetna 
påverkan på såväl respondent som materialdokumentation finns risk att data uppfattas eller 
tolkas fel. Då kvalitativ datainsamling ofta innebär en begränsad insamling av primärdata kan 
svaren inte kvantifierats varför det är svårt eller olämpligt att generalisera (Bryman, 2011). 
Undersökningens intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide innehållande 
tematiska frågor varav frågeföljden fick avgöras av respondenternas inriktning av svar. Denna 
metodik tillråds enligt Bryman (2011) i kvalitativ metod så att respondenterna inte styrs och 
eventuella egna föreställningar hos intervjuare avslöjas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 Teori  
I följande kapitel presenterar vi hur tidigare forskning diskuterar kring ekonomisk avkastning 
i sociala medier och belyser diversifierade tankar och angreppssätt till problematiken. Inte 
minst diskuteras vilken typ av avkastning som är relevant för sociala medier samt huruvida 
mätmetoder lämpar sig för kort- eller långsiktiga resultat.  

3.1 Tidigare forskning 
Sociala medier som begrepp refererar till tvåvägskommunikation och integrering mellan 
människor i sociala nätverk på internet. Begreppet hänvisar till aktivt deltagande vare sig det 
avser konversation i ord eller utbyte av annan information i form av bilder, videos och ljud 
(Safko & Brake, 2009). Detta är den vitala urskiljningen gentemot traditionell media där en 
sändare förmedlar ett budskap via envägskommunikation - Vanligtvis i form av Tv-reklam, 
tryckt journalistik och annonser samt radio (Carlsson, 2009). Människan har i alla tider 
påvisat ett behov för dialog, vilket fört vår utveckling framåt i form av utbyte av tankar, 
samarbeten och handel (Mayfield, 2008). Dagens digitala teknik sätter inga geografiska 
gränser för detta utbyte och spridning. Förhållandet mellan utbud och efterfrågan är idag 
omvänt. Idag är efterfrågan knapp i förhållande till levererantörsutbud och den senaste tiden 
har människors sätt att engagera sig med varumärken förändrats (Strategic Direct, 2012). 
Aktuella studier visar på människans egenskap att fästa sig till saker eller produkter genom en 
process av identifiering, inte minst på personliga, sociala nivåer (Strategic Direct, 2012). 
 
Utvecklingen av sociala medier har gått från tjänster främst ämnade för privatpersoner till en 
kommunikationskanal med stor användning för företag (Blanchard, 2011). Sociala medier kan 
uppfattas som kostnadsfritt då de största sociala nätverken Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram samt Pinterest inte tar betalt för utbytet av information användarna emellan. För 
företagen är kostnaden emellertid den investering som läggs i form av tid, teknik och personal 
för att hålla de sociala medierna aktiva (Blanchard, 2011). Denna kostnad är mätbar. 
Problematiken i tidigare forskning syftar till hur avkastning kopplat till företagsengagemang i 
sociala medier ska kunna mätas.  
 
En ytterligare problematik enligt Fischer (2009) är att många företag börjar utan att ha satt 
upp konkreta mål. Frågor som bör besvarats innan lansering av engagemang eller kampanj i 
sociala medier är följande; Vad vill företaget uppnå med sin närvaro i sociala medier? Öka 
försäljning (hur mycket)? Lyssna på kundfeedback (vad ska göras med denna)? Öka 
varumärkeskännedom (med hur stor procentsats)? (Fischer, 2009). Marknadsförare är därtill 
vana att mäta traditionell marknadsföring kvantitativt, när man i sociala medier behöver mäta 
kvalitativt (Fischer, 2009). Enligt Fischer (2009) var det lätt att mäta online marknadsföring 
innan sociala medier. Då handlade det om antal unika besökare till hemsidan, sidvisningar, 
kostnad per klick. Idag måste man mäta ramen runt omkring det.  
 
Forskningen är uppdelad i två läger angående mätning och avkastning i de sociala kanalerna. 
Blanchard (2011) menar på att företagen gör investeringar i likvida medel i de sociala 
medierna och att den finansiella avkastningen därmed måste mätas i likvida medel. Finansiell 
avkastning kan enligt Blanchard inte mätas i abstrakta värden såsom antal följare på 
Facebook, antal delningar av inlägg, kommentarer och ”gilla”. Investeringsflödet för sociala 
medier består av delmoment. Pengar investeras exempelvis i en Facebook-sida för företaget 
samt lansering av denna. I steg två inväntar man reaktion, hur tas lanseringen emot i det 
sociala nätverket? Vill medlemmar på Facebook följa företaget för att i sitt nyhetsflöde ta del 
av uppdateringar? En mätning av abstrakta mått kan i detta steg mätas, exempelvis – Hur 



 

många nya följare får vi per inlägg? Har en ökning av trafik till hemsidan skett sedan 
företagets lansering på Facebook? Hur mycket interagerar företagets publik, sprider vidare 
och gillar företagets inlägg i genomsnitt? Denna typ av statistik säger ingenting om 
kassaflödet. För att mäta effekterna menar Blanchard att man måste göra jämförelser över tid. 
Inbetalningar innan lansering och aktivitet på Facebook och inbetalningar efter lansering och 
aktivitet på Facebook. Blanchard menar vidare att intäkterna och finansiell avkastning kan 
redovisas på olika vis. Erhåller företaget sänkta kostnader genom sin aktivitet på Facebook? 
Innebär aktiviteten positiva förändringar i kassaflödet? Aktivitet i sociala medier kan således 
även ses som substitut för annan aktivitet utanför sociala medier som medför en sänkning av 
kostnader. Exempelvis inom kundsupport, branding, marknadsundersökning och 
omvärldsbevakning. Sett till kostnaden för personal som arbetar med traditionell 
marknadsföring kontra en strateg i sociala medier, kan kostnadsbesparingar göras om 
aktiviteterna får positivt gensvar från konsumenterna genom vidare sprining av budskapen. 
Spridning kan ses som ”kostnadsfri” extrapersonal som kan arbeta oavsett tidpunkt på dygnet 
(Blanchard 2011). Kundsupporten kan likaså kostnadseffektiviseras genom att FAQ 
(frequently asked questions) integreras med företagets Facebooksida. Kunderna kan även 
synligt ta del av andras frågor med svar i företagets logg likväl som att de kan besvara 
varandras frågor (Blanchard 2011). Marknadsundersökning för produktutveckling eller 
förbättringsåtgärder kan därtill postas i sociala medier för att få en känsla för kundernas 
inställning och respons till förslagen, vilket ger input som kan minimera risk (Blanchard 
2011).  
 
Tidigare forskning av Hoffman & Fodor (2010) samt Nair (2011) belyser i kontrast till 
Blanchards synsätt att mäta i likvida mått, vikten av att mäta vad användarna skapar och 
lämnar efter sig i företagets sociala medier. De menar på att dessa avtryck är vägen till 
avkastning där aktivt engagemang med företaget är en resa på vägen mot att bli kund om 
konversationen är ömsesidig och lämnar en positiv upplevelse hos konsumenterna. Kontakter, 
kreation, konsumtion och kontroll är de 4K som forskarna avser vara motivationsfaktorerna 
som ska mätas. Forskarna menar på att bygga relationer och att arbeta långsiktigt är nyckeln 
till framgång. Sociala medier kan på detta vis ses som relationsmarknadsföring i annan 
benämning. Denna långsiktiga relation kan i sin tur leda till ökad word-of-mouth, vilket ökar 
varumärkeskännedom.  
 
Ovanstående teori beskrivs vanligen även som return on engagement (ROE). En handling och 
reaktion i sociala medier som inte kan mätas i finansiella mått. Exempel på detta är hur många 
”gilla”, delningar och kommentarer ett företag får per inlägg och hur ett företag genom denna 
information kan lära känna sin kund. Vad de uppskattar samt ogillar. (Medieanalys.se, 2013). 
Idag finns åtskilliga verktyg för att mäta ROE, både sidspecifika verktyg för respektive 
plattform så som ”Facebook insights” samt generella analysverktyg för webbanalys. Som 
nämnt mäter ROE endast engagemang som inte kan kopplas till kassaflöde vilket innebär att 
teorin inte går hand i hand med en företagsledning traditionella betoningar på mål såsom 
direkt sälj, direkta kostnadsbesparingar eller ökning av marknadsandelar (Hoffman & Fodor 
2010).  
 
Ytterligare tidigare forskning av Fisher (2009) menar på att den finansiella avkastningen är 
svår att mäta i sociala medier sett till traditionella investeringsmodeller som return on 
investment (ROI), nettonuvärdemodellen (NVP) samt internränta (IRR). Detta då det finns 
abstrakta icke-mätbara fördelar, tidigare nämnda, likväl som dolda kostnader. Exempelvis 
kostnaden av en förlorad kund på grund av missgynnsam kommunikation samt dåligt rykte i 
de sociala medierna. 



 

Kombinationen webbanalys, word-of-mouth-övervakning och att kvalitativt analysera vad 
som skrivs om företaget är ett tredimensionellt tillvägagångssätt för att närma sig 
problematiken med att mäta ROI i sociala medier (Fischer, 2009). Idag finns en metod för att 
koppla samman direkt sälj med sociala medier. Detta genom att addera en specifik 
erbjudandekod till respektive kampanj för att följa vilka köp som har koppling till vilka 
erbjudanden. Genom att använda olika kampanjer i olika medier kan köpen spåras tack vare 
erbjudandekoden (Gangemi, 2011). 
 
Kopplingen mellan ROI och budgetering i tidigare forskning är ännu ett outforskat område 
inom sociala medier. 

3.2 Teoretisk referensram 

3.2.1 Drivfaktorer till marknadsföring i sociala medier 
Trots svårigheten att mäta ROI i sociala medier engagerar sig företag i de nya kanalerna. Det 
finns således starka drivkrafter och incitament, utöver konkret koppling mellan aktivitet i 
kanalerna och koppling till sälj, för att engagera sig i de sociala kanalerna. Henzel & Deis 
(2010) framhäver den enorma datamängd sociala medier medför och de nya möjligheter dessa 
data ger till att komma kunden närmre. Information som exempelvis kön, ålder och 
postnummer ger vägledning om vilken grupp människor man når och vart de befinner sig. 
 
Viktig information som kan användas för att skräddarsy visuell, muntlig samt skriftlig 
kommunikation inom den digitala sfären likväl utanför. Word-of-mouth går idag även att 
spåra via de sociala medierna, då digitala avtryck i form av kommentarer och delningar 
lämnas. Denna word-of-mouth sparas på webben och medför längre existens än traditionell 
word-of-mouth (Yang, Yao, Ma, & Chen, 2010). Henzel & Deis (2010) menar på att företag 
via mediebevakning kan dra nytta av denna feedback i realtid. Exempelvis kan företag minska 
risken för ett lager fullt av föråldrad inventering eller ofyllda order om de lyssnar till sina 
kunder i realtid (Strategic Direct, 2012). Man kan använda möjligheterna till att identifiera, 
kommunicera med samt kompensera en missnöjd kund och på detta sätt även uppvisa 
företagets kundservice och kundbemötande för andra konsumenter. Som det är vedertaget 
uttalat är det svårare för företag att anskaffa en ny kund än att behålla en nuvarande. Att via 
mediebevakning vara proaktiv kan därmed gynna företag om de snabbt agerar på direkt 
feedback i sociala medier, positiv som negativ. Information från konsumenterna kan ge 
ovärderlig input för företag om hur de kan förbättra erbjudandet och detta innan någon större 
skada av varumärket skett Henzel & Deis (2010). Identifierar man som företag att man fångat 
fel målgrupp, vilket på sikt kan komma att degradera den image man investerat resurser i att 
bygga upp, kan åtgärder snabbt sättas i bruk, vilket minimerar potentiell risk.  
 
Enligt Finora (2010) är ytterligare en stor drivkraft för aktivitet i sociala medier att bygga upp 
en närvaro och ett rykte. Baird & Parasnis (2011) menar därtill att sociala medier är den nya 
relationsmarknadsföringen och CRM (customer relations management). Tillsammans kan 
dessa två faktorer idag verka som en stor kraft för konsument i ett befintligt köpbeslut (Henzel 
& Deis, 2010). Innan sociala mediers framväxt hade man som konsument till störst del sitt 
egna nätverk att rådfråga angående en viss produkt man funderade på att köpa.  
 
Idag har det egna nätverket expanderat drastiskt, och dagens konsumenter kan rådfråga och få 
befintlig information från tusentals andra online, via sociala nätverk och diskussionsforum. 
Marknadsundersökningar visar att den genomsnittliga personen berättar vidare för ytterligare 
tre personer om en trevlig upplevelse samtidigt som tio av tio personer delar med sig om en 



 

obehaglig upplevelse. Sociala medier ger därför företag viktiga möjligheter att övervaka och 
hantera kvaliten på sina kundrelationer (Strategic Direct, 2012). Att som företag bygga upp en 
positiv social närvaro i de kanaler konsumenterna befinner sig är därmed av stor vikt då detta 
rykte påverkar köpbeslutsprocessen (Henzel & Deis, 2010). Sociala medier är idag en viktig 
kanal när konsumenter söker information om produkter och vill bedöma trovärdigheten i ett 
företags erbjudande (Henzel & Deis, 2010). I en studie av Edelman Stockholm från 2013 
framgår att 63 % av konsumenterna har tilltro till en person som sig själv, vilket styrker 
kraften av positiv word-of-mouth. I ytterligare en studie av Nielsen konsumentbeteende och 
analysföretag från 2012 stärks ovanstående rader med att tilltro till köpt reklam minskar allt 
mer och att tilltro till online och mobil marknadsföring ökar vilket även är ett incitament för 
att påbörja företagsaktivitet i sociala medier. 
 
Som nämnt i tidigare forskningsöversikt är en konkret koppling mellan företagsaktivitet i 
sociala medier och förändrad, förbättrad och uppnådd försäljning svårt att spåra och därmed 
mäta. Vad som däremot kan ge medvind i försäljningen är den korsförsäljningsmöjlighet som 
inte går att uppnå utanför den digitala sfären (Henzel & Deis, 2010). Korsförsäljning uppstår 
om befintliga följare/fans delar och sprider företagsinlägg på sin egen sida och därmed sprider 
informationen till andra konsumenter, vilket kan leda till nya kunder för företaget. Nya 
kopplingar kan således skapas utan att företaget tar direkt kontakt, vilket även ökar 
trovärdigheten för att företaget erbjuder bra produkter (Henzel & Deis, 2010). I ytterligare en 
studie från SocialLabs (2012) där respondenterna utgjordes av 1088 privatpersoner som 
shoppar online och använder Facebook, framgick att social delning av företagsinformation 
och produkter i sociala nätverk ökar konverteringsgraden. Respondenterna som handlar online 
såg social delning som en viktig informationskanal för att upptäcka nya produkter och företag, 
lika viktig som en genomsökning på Google.  
 
Ett annat sammanhang där sociala medier kan påverka kassaflödet positivt är i långsamma 
försäljningsperioder. Genom att posta erbjudanden i realtid, får konsumenterna snabbt ta del 
av dealen vilket kan medföra köp, men även delningar av erbjudandet till nya potentiella 
kunder (Henzel & Deis, 2010). Genom att förstå sociala mediers kraft ges företagsledningen 
en ökad förståelse och motivation som kan ge värdefull vägledning för samarbeten och beslut 
(Henzel & Deis, 2010). Rädslan att som företag ”inte hänga med” när många andra företag 
idag har en digital social närvaro nämns även av Fischer (2010) som drivkraft till att starta 
aktivitet i sociala medier. Ser man till teknisk utvecklingstrend av traditionell media 
(exempelvis radio och tv) ser vi bland annat hur Spotify och Netflix tagit stora 
marknadsandelar, där reklamavbrott ofta köps bort av konsument. Att som företag vara 
proaktiv innefattar då även att arbeta socialt i de nya medierna utifall att reklamutrymmet i de 
traditionella medierna kommer att minska i framtiden. Ytterligare incitament för företag att 
verka i sociala medier är de kostnadsbesparingar som kan göras, tidigare introducerade i 
forskningsöversikt (Blanchard, 2011). Dessa kommer vidare beröras i punkt 3.2.5 
kostnadseffektivisering. 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.2 Investering och marknad 
Investeringskalkylering ämnar ta fram underlag för att göra bedömningar av investeringars 
lönsamhet. Investeringskalkyler används i många sammanhang för att bedöma långsiktiga 
investeringar, alltifrån planering inför inköp av utrustning till att jämföra olika 
tillverkningsmetoder (Berk & DeMarzo, 2007). Att förutsäga prisrörelser, ränteförändringar 
och allmän inflation är även faktorer som berör ett investeringsbeslut (Berk & DeMarzo, 
2007). Varje investering går ut på att tjäna mer pengar än vad som investerats, oavsett om det 
är på kort eller lång sikt. En investering bör resultera i ett positivt kassaflöde genom ökade 
inbetalningar eller färre alternativt lägre utbetalningar (Berk & DeMarzo, 2007). 
 
Avkastning på investering (return on investment/ROI) kan tillskrivas formeln: 
 
ROI = avkastning – investering  = vinst 
                      investering 
 
Att beräkna ovanstående kräver dock att man som företag kan definiera kostnad för 
investering och intäkter inkomna utifrån dessa investeringar (Berk & DeMarzo, 2007). Jensen 
(2001) menar att en investering i marknadsföring är som vilken annan investering som helst. 
Om avkastningen på en marknadsföringsinvestering är långsiktigt eller kortsiktig beror på hur 
produkterna i ditt företag säljs samt i vilket syfte du investerar (Jensen, 2001).    
Samtidigt är svårigheten att mäta ekonomisk avkastning på investeringar inom marknad ett 
faktum som medför att beslutsprocessen vid en investering vilar på andra faktorer än strikt 
ekonomiska (Aaker & McLoughlin, 2010), (Kaske, Kugler & Smolnik 2012). 
Investeringsprocessen går som ovan nämnt ut på att bedöma om en investering är lönsam eller 
ej och för att bedöma vilket av flera investeringsalternativ som är ekonomiskt mest 
fördelaktigt (Berk & DeMarzo, 2007). Det sistnämnda är en svår uppgift när det gäller 
kortsiktiga investeringar då exempelvis marknadsföringsresultat ger mer eller mindre 
långsiktiga effekter (Aaker & McLoughlin, 2010).  Marknadsföringssatsningar såsom 
investering i annonsering ger oftast en kortsiktig effekt när det gäller antal nya kunder medan 
en investering för att etablera eller förbättra kundrelationer förväntas ge långsiktig avkastning. 
Marknadsföring är en central resurs för att stärka och utveckla företagets affär, samtidigt är 
det en svårhanterlig samling av kostander utan tydlig avkastning (Armstrong & Wong, 2010). 
Det är inte alltid enkelt att mäta kortsiktig avkastning på en investering i marknadsföring, men 
kan investeringen inte visa en positiv förändring varken kortsiktigt eller långsiktigt är det 
svårt att bedöma nyttan av investeringen (Armstrong & Wong, 2010). 
 
Företag går ut på att tjäna pengar men likaså att lyckas använda dessa för att tjäna mer pengar 
(Jensen, 2001). Varumärkesbyggande via marknadsföring måste gå hand i hand med 
försäljning. Det är få företag som endast vill skapa sig ett namn eller nätt och jämnt överleva. 
(Jensen, 2001). En investeringsprocess börjar ofta med uppsatta mål – hur mycket företaget 
ska växa med hjälp av den ekonomiska satsningen (Berk & DeMarzo, 2007). Det finns olika 
metoder för att bedöma lönsamheten av en investering (Berk & DeMarzo, 2007). Olika 
metoder lägger tonvikt vid olika faktorer. Det är inte alltid en metod lämpar sig för 
jämförelser mellan investeringsobjekt, och det är inte alla metoder som är lämpliga för att 
göra lönsamhetsbedömningar av enskilda projekt (Berk & DeMarzo, 2007).  
 
Vid lönsamhetsberäkning av investering används främst diskonterade kassaflödesmodeller 
som exempelvis internränta (IRR) och nettonuvärde (NPV) (Berk & DeMarzo, 2007).  
 
 



 

NPV är den mest använda modellen då den tar hänsyn till pengars värdeföränring över tid och 
kostnaden för att få kapital, vilka samtliga är viktiga faktorer vid bedömning och 
genomförande av en investering (Berk & DeMarzo, 2007). 
 

 
 
I = Investeringsgrundkostnad CF = Kassaflöden vid tidpunkten t k = diskonteringsräntan 
E = förväntningsfaktorn (sannolikheten för kassaflödet då kassaflödena är osäkra) 
 
Nettonuvärdesmodellen beräknas genom att grundinvesteringens kostnader uppskattas, sedan 
uppskattas investeringens alla beräknade kassaflöden, därefter diskonteras kassaflödena med 
ett relevant avkastningskrav för investeringen till sina respektive nuvärden och summeras. 
Därefter dras kostnaden för grundinvesteringen ifrån de summerade och diskonterade kassa- 
flödena (Berk & DeMarzo, 2007). Är NPV högre än noll ger det en postiv avkastning på 
investering, och desto högre NPV desto mer avkastning (Berk & DeMarzo, 2007). 
 
Internräntan visar procentmässigt vad din investering avkastar vilket är högst väsentligt. 
Tyvärr lämpar den sig inte för jämförelser eftersom olika livslängd på investering inte tas 
hänsyn till. Jämförelser är alltid svåra vid investering då två investeringar har samma 
förutsättningar (Berk & DeMarzo, 2007).  Vid satsning i marknadsföring sker ofta en 
jämförelse mellan olika alternativ. Gällande marknadsföringsinvesteringar kan ekonomsika 
flöden vara svåra att beräkna i förväg och kräver tid för att utvärderas (Armstrong & Wong, 
2010). 
 
Ett företags aktiviteter har som mål att skapa värde för organisationen vilket i 
värdemaximeringspropositionen beskrivs genom antingen maximal vinst eller marknadsandel 
(Jensen, 2001). Värdemaximeringspropositionen syftar till att skapa maximalt värde för en 
organisation genom en kombination av vinst och marknadsandelar (Jensen, 2001). 

 

 
Jensen (2001, s.300) 



 

Jensen (2001) beskriver svårigheten att maximera båda värdena samtidigt som ett misstag 
som inte leder till värdemaximering. Helt enkelt eftersom fokus på att öka ett av värdena sker 
på bekostnad av det andra, vilket gör det omöjlgt att maximera båda. Exempelvis åtgärder för 
att öka marknadsandelar medför kostnad för exempelvis R&D, annonsering eller prissänkning 
vilket resulterar i mindre vinst på kort sikt (Jensen, 2001). Direktiv om att kombinera 
maximering av vinst och marknadsandel samtidigt lämnar marknadschefen med en omöjlig 
uppgift som är trolig att skapa förvirring och sänkt konurrenskraftighet. (Jensen, 2001). 

3.2.3 Investering i sociala medier  
Avkastning på investering (ROI) har blivit den heliga graal i sociala medier. Oförmåga att 
mäta ROI namngavs av marknadsförare som ett av de mest betydande hinder för införandet av 
en strategi för sociala medier för deras organisation (Fisher, 2012). Marknadsförare är under 
ständig press för att mäta allt de gör och de kläms mellan trycket att delta i de stora nya 
kommunikationskanalerna tillgängliga för dem samt krav för att motivera kostnaden genom 
konventionella mätetal och resultat (Michaelidou, Siamagka, & Christodoulides, 2011). På 
ena sidan finns marknadschefer i skyttegravarna, vars erfarenhet och magkänsla säger att 
sociala medier är viktiga, även när de kämpar med hur man kvantifierar detta. På andra sidan 
finns högsta ledningen som ofta inte är lika övertygade om värdet av sociala medier eller helt 
enkelt inte förstår dem. Och även om de förstår principen av sociala medier, vill de se 
konkreta siffror. Denna spänning förklarar det ständigt ifrågasättande om ROI i sociala medier 
(Hoffman & Fodor, 2010).  
 
Diskussionen om ROI i sociala medier har fokuserats kring att hitta “holy grail of a metric“, 
ett mått för att beräkna avkastning i pengar. Men att anpassa traditionella mätmodeller och 
statistik till sociala medier skulle vara att sticka en fyrkantig pinne i ett runt hål (Alstin, 2009).  
Resultateten av företagsaktivitet i sociala medier i kombination med krav på mätning och 
siffor leder till en standardtaktik som är enkel och exakt mätbar, oavsett dess effektivitet 
(Fisher, 2012). Att exempelvis mäta ökat engagemang utan att veta vad det leder till. Detta 
gäller särskilt marknadsföring i sociala medier som ofta kräver kvalitativ mätning snarare än 
kvantitativa mått som är mer bekant för online-marknadsförare (Romero, 2011), (Mohammed, 
2012). Som ett första steg bör marknadsförare fokusera på mål och faktorer som uttryckligen 
erkänner värdet av aktiviteter i sociala medier (Hoffman & Fodor, 2010). Farb, 2011 menar 
att det finns två stora misstag gällande företags mätning av sina aktiviteter i sociala medier. 
Antingen mäter företagen inte alls, då de inte sätter upp tydliga mål, eller så är de så 
fokuserade på kvantitativa mått att de glömmer bort att leverera värde till sina följare (Farb, 
2011).  

De flesta chefer känner press att betona traditionella mål som direktförsäljning, direkta 
kostnadsminskningar eller ökade marknadsandelar från sociala medier. Naturligtvis är likvida 
resultat som dessa de främsta för alla chefer men som tidigare nämnt inte helt enkla att mäta 
inom sociala kanaler (Hoffman & Fodor, 2010). Social marknadsföring är ännu inte en 
formaliserad rad i marknadsföringsbudgeten eftersom mycket av budgeten för sociala 
aktiviteter inte är förutbestämd (Owyang, 2009). I en global undersökning från 2009 säger 45 
% av tillfrågade interaktiva marknadsförare att deras budget för sociala medier bestäms efter 
behov, medan 23 % säger att de får skrapa ihop pengar varifrån de kan hitta dem genom att 
flytta medel från andra etablerade insatser inom företagets marknadsföring och reklam. 
Endast en av fyra säger att deras nuvarande budget för marknadsföring i sociala medier 
bygger på förra årets spenderingar (Owyang, 2009).  

 



 

Nedan presenteras en uppdelning av budgeteringsunderlag för sociala medier enligt 
undersökningen av Owyang, 2009 där 145 globala företag, både business to consumer (B2C) 
samt business to business (B2B) intervjuades angående sin budgetering för sociala medier. 

 
 
 
 
 
 

 
Utöver ovanstående budgeteringsalternativ finns även break-even kalkyleringen som ämnar få 
investeringen att gå jämt ut med kostnader samt intäkter för satsningen. Man kan således 
tänka ”hur många fler jeans måste vi sälja för att finansiera våra aktiviteter i sociala medier?” 
Nollpunkten tillfaller den försäljningsvolym minus rörliga kostnader som precis täcker de 
fasta kostnaderna (Berk & DeMarzo, 2007).  
 
Formeln ser ut som följande;  
 
TI – (RK + FK) = 0 

TI = totala intäkter 
RK = rörliga kostnader 
FK = fasta kostnader 
 
(Berk & DeMarzo, 2007) 
 
Företag som anser sig ha knäckt länken mellan ”social-to-sales” tror på teorin att en placering 
av ett särskilt, så kallat kodat, erbjudande i sociala medier kan kopplas till uppnåd eller ökad 
försäljning för erbjudandet (Benjamin, 2012).  Även om ett erbjudande är troligt att påverka 
försäljningen finns det fler faktorer och kanaler som kan ha påverkat. Att däremot bedöma 
värdet på engagemang till försäljning (social engagement to sales) är en svårare uppgift, men 
nödvändigt om företagen vill försäkra sig om en avkastning på sin investering (Benjamin, 
2012). Trots att många chefer kräver hårda siffror för att bevisa investeringarnas resultat utgör 
de ett smalt tankesätt med "visa avkastning fokus" med sina rötter i en traditionell massmedia. 
Denna snäva fokusering har två problem. Framförallt är det inriktad på kortsiktiga resultat 
(Hoffman & Fodor, 2010). Att utveckla meningsfulla relationer med kunder tar tid eftersom 
relationer innebär interaktiva "konversationer". Vissa chefer uppskattar fortfarande inte helt 
och hållet att de går in i en ny värld av relationer med kunderna (Hoffman & Fodor, 2010). 
Trots att många marknadsföringsbudgetar är fastställda på strategisk nivå säger 50 % av de 
tillfrågade i den tidigare nämnda globala undersökningen baserad på 323 interaktiva 
marknadsförare att de kommer att öka sina utgifter för aktiviteter i sociala medier (Owyang, 
2009). 53 % procent av de interaktiva marknadsförarna som använder sociala medier 



 

förväntar sig dessutom att deras budgetar för social marknadsföring kommer att öka som en 
följd av lågkonjunkturen (Owyang, 2009). Trots en positiv utveckling mot sociala medier 
förblir många budgetar minimala jämfört med traditionell marknadsföring, såsom tryckt 
reklam och tv-reklam. Interaktiva marknadsförare på stora företag spenderar fortfarande bara 
en bråkdel av sina resurser på social marknadsföring. 75 % säger att de tillåter max 100 000 
dollar över 12 månaders aktivitet (Owyang, 2009). Även om traditionell marknadsföring och 
reklam fortfarande prioriteras vid marknadsföringsinvestering visar diagrammet nedan en 
attitydförändring till förmån för kanaler inom sociala medier. Bland marknadsförare som idag 
använder samtliga av nedanstående kanaler avser majoriteten att öka sitt sociala deltagande 
och minska användandet av exempelvis statiska annonser (Owyang, 2009).  

 
 
Ett dilemma för företag som börjar med aktiviteter i sociala medier är att de börjar utan tydligt 
uppsatta mål (Fisher, 2012). Innan aktivitet startar bör man som företag skriva ner vad den 
framarbetade strategin för sociala medier skall uppnå. Exempelvis ökad försäljning, feedback 
från kunder eller ökad varumärkeskännedom. Därtill konkreta mål på hur stor 
försäljningsökning hur stor procentandel medvetenhet inom avsedd målgrupp eller vad 
feedbacken skall användas till. Därefter skapas en mätmetod som kan mäta det man vill uppnå 
innan aktivitet startar och inte efteråt. Undvik att försöka mäta allt.  Det kan leda till 'Analysis 
Paralysis’ (Fisher, 2012).   

3.2.4 ROE (return on engagement) 
Begäret av att kunna mäta ROI i sociala medier enormt (Connor, 2010), (Draper-Watts, 
2013). Ekonomisk avkastning är varje investerings grunddrivkraft men därmed inte sagt att 
mjukare statistik så som engagemang och rekommendationer har lite värde (Benjamin, 2012). 
Det är viktigt för företag att förstå vilken roll sociala medier kan spela i början på en kunds 
resa mot köp (Benjamin, 2012). Företag måste tänka om vad det gäller effekt, marknadsföring 
och kommunikation om de vill engagera sig på nätet och därför krävs det också ett annat 
synsätt på mätningen av ROI (Carlsson, 2009). Den senaste trenden i sociala medier är inte 
skapad av reklamare och marknadsföringschefer utan har vuxit fram genom mäktiga och 
passionerade röster från konsumenter och de företag som deltar i sociala medier och vill 
skapa, förbättra samt mäta engagemang kring sitt varumärke (Benjamin, 2012). Digitala mät- 
och analysprogram ger traditionella attribut så som sidvisningar, unika besökare med flera, 
men vilka inte längre är tillräckliga för att mäta effekterna av aktivitet i sociala medier 
eftersom kundernas kommunikation och aktivitet inte enbart sker på företagets egna kanaler. 
Det handlar om engagemang med existerande kunder, potentiella kunder samt kritiker, på alla 
nivåer av den sociala interaktionen som modern kommunikation har skapat. Surr, yttranden, 
röster och erfarenheter som människor delar om ditt varumärke är värdefullt engagemang 
(Fisher, 2012). Idag anses faktorer som engagemang, deltagande och intresse vara väsentliga 



 

faktorer när det kommer till effekterna av aktivitet i social media (Carlsson, 2009). Det är 
därför svårt att mäta effekten av vad enskilda insatser genererar i ekonomisk output eftersom 
engagemang deltagande och intresse cirkulerar oavbrutet. Istället ligger värdet i att företag 
skaffar sig nya kunskaper, relationer och nätverk genom de sociala medierna (Carlsson, 
2009). Fokusering kring engagemang har myntat termen Return of Engagement (ROE) som 
en omdefiniering av ROI. Istället för att fokusera på ekonomisk output ämnar ROE att 
framhäva en annan form av vinst. De relationer som skapas med hjälp av de sociala verktygen 
kan ses som en ny form av valuta och företags sociala vinstmarginal framhävs som den 
konversation som i slutändan bidrar till långsiktig vinst för företaget (Carlsson, 2009). ROE 
mäter hur engagemanget hos befintliga och potentiella kunder växt sedan företaget började i 
sociala medier. ROE kan mätas i antalet kommentarer, frågor eller uppladdade bilder 
(Carlsson, 2009).  
 
Som sagt existerar det en viss komplexitet i beräkningen av avkastningen av en social 
medieinvestering, så som att matcha nätets kundengagemang med offline-sälj. Trots det är det 
väsentligt att kvantifiera hur kundernas interaktion genom varumärkeskännedom, varumärke 
engagemang och word-of-mouth påverkar inköpsbeslut-processen och slutligen den nedre 
linjen på resultaträkningen (Hoffman & Fodor, 2010). Inom sociala medier ökar ett företags 
varumärkeskännedom varje gång en person använder en applikation designad av eller om 
företaget eftersom det genererar ökad exponering av varumärket (Hoffman & Fodor, 2010). 
Ökad varumärkeskännedom skapas genom alltifrån gratiskampanjer till sponsring det vill 
säga alla möjliga sätt att exponera varumärket för existerande och potentiella kunder. Att öka 
varumärkets exponering stärker varumärket i kundernas medvetande vilket gör 
varumärkeskännedom till ett viktigt mål inom social media (Hoffman & Fodor, 2010). 
Traditionellt mäts varumärkeskännedom genom spårning och undersökningar. Via 
användandet av kanaler online öppnas fler alternativ för att spåra varumärkeskännedom. 
Varumärkesengagemang kan uppnås genom sociala medier med flertalet metoder för att 
engagera kunderna i företaget och dess erbjudanden (Hoffman & Fodor, 2010). Exempelvis 
att följa ett företags närvaro i olika sociala medier, att kommentera eller diskutera kring och 
med företaget. Aktivitet i sociala medier med användargenererat innehåll är sannolikt att 
skapa engagemang hos konsumenten, stärka lojalitet till varumärket och göra kunden mer 
benägen att stödja varumärket i framtiden (Hoffman & Fodor, 2010).  

När konsumenterna är medvetna och engagerade i varumärket kommer de att kommunicera 
sina åsikter till andra konsumenter, word-of-mouth. Nöjda och lojala konsumenter 
kommunicerar sina positiva attityder mot själva varumärket eller mot sociala sammanhang 
som skapats av företaget via exempelvis Facebook, Twitter eller en blogg, till nya, potentiella 
kunder. Såväl nöjda som missnöjda kunder kommer dela sina attityder mot varumärket, både 
online och offline (Hoffman & Fodor, 2010). Sociala medier är där dina faktiska och 
potentiella kunder interagerar, och det formar hur de tänker. En färsk studie från 2008 av DEI 
Worldwide visar på hur sociala medier påverkar kundbeteendet och tillhandahåller följande 
statistik: 70 % av konsumenterna har besökt sociala medier för att få information, 49 % av 
dessa konsumenter baserade ett inköpsbeslut på den information de hittade genom sociala 
medier, 60 % av personerna i studien uppgav att de sannolikt kommer att använda sociala 
medier för att dela med sig av information till andra internetanvändare, 45 % av dem som sökt 
information via sociala medier förde informationen vidare genom word-of-mouth, jämfört 
med 36 % som funnit information på en företags- eller nyhetssida (Fischer, 2009). Mätning av 
word-of-mouth kräver dock att hänsyn tas till det faktum att kommunikation sker både offline 
och online samt att kommunikation sker såväl på öppna platser likväl i privat kommunikation 
där direkt mätning är omöjlig (Hoffman & Fodor, 2010). 



 

Tabellen nedan klargör vidare för olika mått av engagemang inom respektive kategori som 
diskuterats och i vilka medier/kanaler de skapas.  

Plattform Varumärkeskännedom Varumärkesengagemang Word of mouth 

Bloggar • antal unika besök 
• antal återbesök 
• antal bokmärkningar 
• sökrankning 

• antal medlemmar 
• antal RSS prenumeranter 
• antal kommentarer 
• andel användargenererat 

innehåll 
• genomsnittstid på sidan  
• antal svar för tävlingar 

och undersökningar 
 

• antal referenser till 
blogg i annan 
media 
(online/offline) 

• antal delningar 
• antal likes 

Microbloggar 

(e.g., Twitter) 

• antal tweets om 
varumärket 

• antal följare 

• antal följare 
• antal av @svar 

• antal retweets 

Sociala nätverk 

(e.g., Facebook, 
Instagram mfl.) 

• antal följare/fans 
• antal installationer av 

applikation 
• antal bokmärkningar 

• antal kommentarer 
• antal aktiva användare 
• antal likes 
• antal användargenererat 

innehåll (foton, trådar, 
svar) 

• antal användare av 
applikation/widget 

• frekvens av 
visningar på 
vänners timeline 

• antal postningar på 
inläggsvägg 

• antal delningar 
• antal svar på 

vänhänvisade 
inbjudningar 

Forum/ 

diskussionsgrupper 

• sidvisningar 
• antal besök 

• antal relevanta trådar 
• antal individuella svar 
• Antal registrerade 

användare (sign-ups) 

• inlänkar 
• citeringar på andra 

sidor 
• offline referenser 
• antal likes 

Video och Fotodelning 

(e.g., Youtube, Flickr 
mfl.) 

• antal visningar • antal svar 
• antal sidvisningar 
• antal kommentarer 
• antal prenumeranter 

• antal inbäddningar 
• antal inlänkar 
• antal referenser i 

annan media 
(online/offline) 

• antal delningar 
• antal likes 

Omgjord modell med ursprung från Hoffman & Fodor (2010) 

Enligt modellen finns en uppsjö mätetal som indikerar engagemang, vilka samtliga är 
ofullständiga för att beräkna ekonomisk avkastning till en viss investering.  



 

Företag använder sociala medier för att generera affärer och det är också där de hittar 
återbetalningen, även om det inte är i snabba pengar (Carlsson, 2009). ROI frågan är komplex 
och att i slutändan måste samtliga investeringar sammanfattningsvis finansiera sig själva, men 
en del investeringar är omöjliga att undvika, inte minst inom sociala medier. (Carlsson, 2009). 

3.2.5 Kostnadseffektivisering 
Intäkter och avkastning kopplat till företagsaktivitet i sociala medier är svårt att mäta men 
kostnader och kostnadsbesparingar är desto enklare att se värden på via jämförelser utanför 
den digitala sfären. Finora (2009) framhäver fördelarna med sociala medier framför tryckt 
material med snabbheten med att få ut materialet i medierna och den icke-limiterade 
spridningen. Tryckt material är alltid limiterat i spridning till den volym man beställt, medan 
digitala kampanjer och annonser snabbt kan distribueras i kanalerna och snabbt kan tas bort 
och bytas ut. Vill man plocka ner tryckt material från hållplatsfönster och andra reklampelare 
krävs ofta flera personer beroende på annonsernas geografiska bredd. Digitalt utlagda 
annonser kräver endast ett knapptryck för att tas bort och bytas ut. Baird & Parasnis (2011) 
framhäver ytterligare i sin forskning att konsumenter som interagerar med företag i sociala 
medier ofta redan har en affinitet med dessa. Denna affinitet kan leda till att företagsinlägg 
delas av dessa och sprids. Dessa ”fans” kan således ses som en kostnadsfri 
kommunikationsavdelning som hjälper till att sprida information om erbjudanden och 
produkter till nya potentiella kunder. 
 
Som Blanchard (2011) beskriver i forskningsöversikten finns många möjligheter med sociala 
medier när det kommer till kostnadseffektivisering. Att exempelvis ha en anställd strateg som 
aktivt arbetar i sociala medier kan ha kostnadsfördelar gentemot traditionell marknadsföring 
(tv, radio och tryckt material) då det finns en näst intill oändlig spridningsmöjlighet eftersom 
medvinden kan komma från konsumenter eller press, vilket även ökar trovärdigheten. Den 
anställdes lön är en försumbar summa sett till kostnaden för att köpa reklamplats i en viss 
traditionell media, en viss period. Därtill menar både Blanchard (2011) samt Wetzel (2009) att 
kundsupporten kan effektiviseras via sociala medier. Dels genom att integrera FAQ 
(frequently asked questions) med företagets Facebooksida men även genom att konsumenter 
idag använder sociala medier i stor utsträckning när de jämför produkter, diskuterar med 
andra inför ett köpbeslut eller behöver teknisk support. Flertalet recensioner och forum finns 
idag tillgängliga och genom en genomsökning av nätet kan man ofta finna den information 
man söker istället för att belasta kundtjänst. Denna tidsbesparing innebär att de som ringer till 
kundtjänst kan erhålla mer tid och bättre service, vilket kan leda till nöjdare kunder samt mer 
försäljning.  
 
Henzel & Deis (2010) menar även på att aktivt företagsengagemang i sociala medier som får 
medvind av konsumenter och annan media hjälper till att behålla eller öka ett företags 
placering i sökmotorer. Således ytterligare en kostnadseffektivisering. Genom en 
genomsökning på Google bekräftas detta påstående från flertalet sökoptimeringsföretag även 
om effekten måste kombineras med traditionell sökoptimering. Det sociala medier kan öka 
inom sökoptimering är att ”bygga länkar” som ingår i Googles algoritm för högre rank av 
webbsida – exempelvis om en bloggare hittar ett företag på Twitter och därefter ”skapar en 
länk” genom att skriva om detta företag på sin blogg (Sökmotorkonsult.se, 2013). Slutligen 
pekar Henzel & Deis (2010) samt Blanchard (2011) på möjligheten att via sociala medier 
involvera konsumenterna i innovationsprocessen eller utveckling av erbjudandet, vilket kan 
sänka risk och utvecklingskostnader.  
 
 



 

3.2.6 Fallstudier: Företag som påvisat ROI via sociala medier 
Trots svårigheten att mäta ekonomisk avkastning via aktiviteter i sociala medier finns 
fallstudier där försäljningen sägs ha ökat som ett led av den sociala medieinvesteringen.  
 
IKEA lanserade år 2009 en marknadsföringskampanj på Facebook för att promota 
nyöppningen av IKEA-butiken i Malmö. Ett konto skapades för butikschefen Gordon 
Gustafsson där 12 foton därefter kontinuerligt lades upp på IKEAs olika showroom under två 
veckor. Personen som först taggade sitt namn på en produkt de önskade sig, vann den. 
Efterfrågan på IKEAs bilder ökade snabbt och bilderna spreds till tusentals andra 
internetanvändare (via profilsidor, newsfeed samt länkar), innanför som utanför Sveriges 
gränser. På detta vis uppnådde IKEA effekten av att människor från hela världen 
marknadsförde företagets produkter personligen (fb.se, 2013). Försäljningen sades ha ökat 
med 15 % som ett led av denna marknadsföringskampanj (Creo.se, 2011) 
 
Cisco sades ha sparat över 100 000 dollar på en router produktlansering under 2008 via 
sociala medier. Företaget var tidiga pionjärer i de nya kanalerna men hade tills denna 
marknadsföringskampanj haft svårt att bevisa lönsamheten av sina aktiviteter. Traditionell 
produktlansering hade tidigare sett ut som följande för Cisco; 1. flyga in över 100 
beslutsfattare samt lika mycket pressfolk till huvudkontoret i San José, Kalifornien. 2. Ta 
några timmars tid från Ciscos VD alternativt annan större beslutshavare inom bolaget för att 
förbereda samt utföra presentation. 3. Utforma press-releaser till nyckelmedia 4. E-maila 
kunder. 5. Kostsam marknadsföring i form av köpt reklamplats i affärstidningar och magasin. 
För denna routerlansering valde man däremot att omfördela kostnader och enbart lansera i 
sociala medier för att nå kundgruppen där de är, online. En virtuell scen byggdes upp i en 
virtuell miljö med videos av talare där press och nätingengörer kunde gå ombord sin egna 
personliga transportenhet för att surfa via en virtuell router. Publiken uppmanades sprida 
budskapen från lanseringen i sociala kanaler. Över 9000 människor världen över deltog i 
eventet online, en ökning med 90 gånger jämfört med tidigare lanseringar. Utan resor sparade 
lanseringen uppskattningsvis 42 000 galloner bensin och VD samt andra större beslutshavare 
spenderade endast en timma av sin tid för videopresentation.  Tryckt, köpt reklam byttes ut 
mot digital och över 1000 bloggposter omnämnde lanseringen och ökningen av icke-köpt PR 
ökade med 3 gånger. Onlinevisningar av produkten och eventet beräknas ha uppgått till 40 
miljoner visningar. Kostnaden för lanseringen gick på en sjättedel av vad kostnaden 
traditionellt skulle ha uppgått till för företaget (socialmediaexaminer.com, 2010) 
Dell Twittrade sig till framgång via kontot ”Dell Outlet”. Tre miljoner dollar i intäkter kunde 
direkt härledas till aktiviteten på Twitter (Creo.se, 2011).  
 
Ytterligare ett företag som skördat avkastning på sina sociala medier investeringar och 
benämnts som världens mest uppmärksammade och framgångsrika kampanj, gjordes av 
företaget Old Spice. ”The Man Your Man Could Smell Like” kampanjen bestod av 
humoristiska klipp som skulle tilltala män som kvinnor även om huvudmålgruppen var män. 
Klippen spreds på Youtube, Twitter, Facebook via bloggar och mer därtill. Dag ett av 
kampanjen hade videoklippen visats av 6 miljoner tittare världen över. Dag två var 8/11 
toppvisade klipp online, Old Spice. Dag tre hade kampanjen nått över 20 miljoner visningar. 
Efter första veckan hade 40 miljoner sett klippen. Facebook fan interaktion ökade med 800 % 
och Old Spice hemsidetrafik ökade med 300 %. Old Spice Youtubekanal blev världens mest 
visade kanal, någonsin. Enligt Old Spice ökade försäljningen med 27 % under en 6 månaders 
period från lansering av kampanjen online. Försäljningen ökade därefter progressivt till 55 % 
och slutligen till 107 % ökning. Old Spice var i augusti 2010 det största 
duschkrämsvarumärket för män (Digitalbuzzblog.com, 2010). 



 

4 Empiri 
För att komplettera ovan kartlagd fakta ämnar följande kapitel att skildra den svenska 
modebranschens förhållningssätt till problematiken kring ROI i sociala medier. Målet att 
skaffa oss en bred grund och förståelse för branschens förhållningssätt till aktiviteter i sociala 
medier har uppnåtts genom genomförda djupintervjuer av företag och experter. Insamling av 
relevant material har utgått ifrån att omfatta såväl strategisk som operativ nivå. Inledningsvis 
återger kapitlet en kortfattad beskrivning av relevanta sociala plattformar.  

4.1 Plattformar  
Samtliga plattformar i sociala medier är nära sammankopplade vad gäller spridning av 
information. Bilder, videos, inlägg och kommentarer kan enkelt delas med övriga sociala 
nätverk och blir automatiskt synliga för de användare som är kopplade till företagets konto. 
Många användare rör sig smidigt mellan de olika plattformarna och använder olika kanaler för 
olika typ av aktivitet och information. På så vis kompletterar plattformarna varandra i viss 
mån även om samma information ofta diskuteras i flera kanaler samtidigt. Även mätningen av 
aktivitet i samtliga plattformar kan kopplas samman i olika analysverktyg och visa en 
gemensam utveckling för sociala medier. Det går även att spåra en internetanvändares 
navigation mellan de olika plattformarna och vilka avtryck de lämnar.  
 
I varje plattform kan användaren till olika grad anpassa privata inställningar för att korrigera 
hur mycket information som är synligt offentligt exempelvis genom att följare måste 
godkännas av användaren.  

4.1.1 Facebook 
Facebook grundades 2004 och har idag närmare 1 miljard registrerade användare 
(Facebook.com, 2013), vilket gör Facebook till det största sociala nätverket. I grunden är det 
en plattform för användare att visa vem man är, vad man tycker om, vad man gör, vilket 
umgänge man har samt relationsstatus (Wineberg, 2009). Plattformen innefattar en personlig 
profil med möjlighet att ladda upp statusuppdateringar i text, bild, video och ljud, vilka delas 
med andra. Man kan ytterligare ”checka in” sig själv och vänner på platser utanför den 
digitala sfären för att synliggöra vart man befinner sig samt ”tagga” andra användare i inlägg 
eller kommentarer för att fånga deras uppmärksamhet. Därtill kan användare prenumerera på 
företagssidors uppdateringar, få inbjudningar samt osa till events och dela detta med andra. 
Nätverket är uppbyggt kring interaktion där postade inlägg kan ”gillas”, kommenteras samt 
delas. Väljer man att gilla, kommentera eller dela någons inlägg, syns denna aktiva handling i 
aktivitetsloggen på så vis att användare kopplade till ditt konto genom ”vänskap” får del av 
informationen. Företag kan liksom privatpersoner registrera ett konto kostnadsfritt och via 
marknadsföringssatsningar knyta till sig befintliga kunder likväl nya som vill ta del av 
företagets uppdateringar och information. Företag på Facebook får även tillgång till ett gratis 
analysverktyg där de bland annat kan följa utvecklingen av antal följare, i vilken ålder de är, 
av vilket kön samt hur aktivt de interagerar med företaget (Wineberg, 2009) Med hjälp av 
denna information kan företag rikta sin kommunikation. Företag har även möjlighet till att 
använda Facebooks interna system för betalannonser, där annonsernas exponering kan 
anpassas för rätt målgrupp utifrån nationalitet, stad, ålder, kön och intressen (Facebook.com, 
2013). 
 



 

4.1.2 Youtube 
Youtube grundades 2005 och har över en biljard unika besökare per månad. Antal registrerade 
medlemmar är en uppgift Google (som äger Youtube), inte vill gå ut med, möjligtvis på grund 
av att samtliga som registrerar sig för ett Google Gmail konto, automatiskt registreras för 
Youtube. Youtube är en videodelningssida där användare kan ladda upp samt dela videos i 
sociala medier och se på videoklipp direkt på sidan utan nedladdning. Klippen sträcker sig 
från film, tv, musikvideos och utbildningsvideos till amatörfilmer. Av företag likväl 
privatpersoner kan Youtube användas för att kostnadsfritt ladda upp och dela klipp, så länge 
de är inom storleksramen max 2 gigabyte och max 15 minuter. Ytterligare kan företag betala 
för reklamutrymme innan filmklipp, även här anpassat och inriktat till rätt målgrupp. 
Uppladdat material är sökbart via direkt sökning på titel eller via kategorier av teman och 
intressen vilket gör det enkelt för användare att hitta. Med hjälp av Adwords och Google 
Analytics kan företag följa statistik för sina videosatsningar och mäta effekterna av dem 
(Youtube.com, 2013) 

4.1.3 Twitter 
Twitter grundades 2006 och har idag ca 500 miljoner registrerade användare. Tjänsten är en  
Social microblogg där varje inlägg max får bestå av 140 tecken. Både privat- och 
företagsanvändare kan posta text, bilder, länkar samt videos. Registrerade användare kan 
prenumerera på andras inläggsflöden genom att ”följa” dem. För att användare enklare ska 
uppmärksamma intressanta inlägg märker man dem med så kallade hashtags, exempelvis: 
#socialmedia #ROI. Likväl som på Facebook kan man även här ”tagga” personer och företag i 
inlägg för att få deras uppmärksamhet genom att taggade användare blir informerade om 
inlägget. För både privatpersoner som företag är Twitter kostnadsfritt och det finns ett flertal 
tjänster för att utvärdera sin aktivitet i Twitter, exempelvis interaktion, följare och 
engagemang (Twitter.com, 2013) 

4.1.4 Blogg 
En blogg är en enklare utformad webbsida där inlägg postas i kronologisk ordning. Ett 
bloggformat kan användas av både företag och privatperson där text, videos, länkar, bilder 
och musik kan postas för allmänheten att ta del av och kommentera (såvida inga privata 
inställningar ställts in) (Andersson, 2007). Exempel på bloggtjänster är Wordpress, Blogspot, 
Blogg.se samt Tumblr. Inlägg i bloggen kan kategoriseras genom att märkas med så kallade 
taggar vilket gör det enklare för läsare att hitta det material som intresserar dem. Varje inlägg 
går att dela via en direktlänk om en läsare eller bloggare vill sprida vidare i andra kanaler. Via 
externa tjänster, exempelvis Bloglovin kan internetanvändare prenumerera på olika bloggar 
vilka uppdateras i  ett nyhetsflöde med de senaste inläggen från samtliga bloggar man följer. 
Att registrera sig för en blogg är i regel kostnadsfritt, beroende på val av bloggplattform. 
Statistik för bloggens utveckling i from av kommentarer, spridning och läsare finns inbyggt i 
tjänsterna. 

4.1.5 Instagram 
Instagram grundades 2010 och köptes upp av Facebook 2012. Det sociala nätverket har idag 
ca 100 miljoner registrerade användare. Instagram är en kostnadsfri mobilapplikation och 
socialt nätverk där privatpersoner eller företag laddar upp foton på sin personliga sida. Inne i 
applikationen kan man gilla, kommentera eller ”tweeta” andras bilder. Liksom på Facebook 
finns även här nyhetsflöden för de senaste uppdateringarna samt ett personligt flöde från de 
användare man är kopplad till och information om vad de har ”gillat” och kommenterat. 
Statistik för utvecklingen av följare och kommentarer finns i inbyggt i tjänsten. 
(Instagram.com, 2013) 



 

4.1.6 Pinterest 
Pinterest grundades 2009 och har idag ca 10,4 miljoner användare och används av både 
företag och privatpersoner för att ladda upp och exponera bilder. Pinterest är en kostnadsfri 
social nätverkstjänst där bilder kategoriseras i digitala anslagstavlor, så kallade ”pinboards”. 
Om bilden är hämtad från en extern webbplats skapas källhänvisning automatiskt. Likt 
tidigare nämnda sociala nätverk kan man även här följa andra, gilla uppladdade bilder samt 
dela till andra sociala nätverk (Pinterest.com, 2013). 

4.1.7 Forum 
I diskussionsforum online skapas och samlas vanligen diskussionstrådar innefattande olika 
diskussionsämnen. Ofta är dessa forum inriktade på något större område, exempelvis 
familjeliv där olika ämnen och undertrådar till dessa skapas av de aktiva besökarna (Sterne, 
2010). Dessa forum har kommit att bli populära för såväl privatpersoner med specifika 
intressen likväl företag som kan välja att passivt ta till sig information alternativt aktivt delta i 
diskussionerna (Mayfield, 2008).  

4.2 Intervjuer och respondenter  
Nedan följer en sammanställning av sex företagsintervjuer, varav tre respondenter verkar som 
marknadschefer inom sitt bolag och resterande tre inom ledningsgruppen varav en som VD. 
Samtliga respondenter är anonyma efter egen önskan med hänsyn till känslig information. 
Intervjuguiden är tematiskt indelad i drivkrafter, investering och budgetering, mål och 
uppföljning samt kostnader, alla innehållande flertalet frågor (se fullständig intervjuguide i 
bilaga). Marknadschefsperspektiv kontrastiseras med ledningens tankar och åsikter kring 
rubrikerna för att belysa eventuella motstridigheter och synsätt kring investering i sociala 
medier. 
 
Respondenterna i nedan presenterad datainsamling befinner sig samtliga inom den svenska 
modeindustrin och verkar i företag med över 50 anställda. Samtliga bolag är fokuserade på 
B2C och försäljning genom såväl fysiska butiker, postorder samt online.  
 
Respondenterna kommer nedan att tillskrivas: VD sportföretag, styrelsemedlem postorder, 
styrelsemedlem snabbt mode online, marknadschef snabb modekedja, marknadschef 
modekedja och marknadschef postorder.  

4.2.1 Företagens arbete med sociala medier 
Marknadschefen för ett av postorderföretagen intervjuade beskriver sitt arbete med sociala 
medier som en del av företagets mediemix. Han beskriver att sociala medier inte ska betraktas 
som en ensam ö utan är kanaler som ofta fångar upp vad som lästs i tidningar eller setts på tv. 
Även att effekten går åt andra hållet, där inlägg i social media som får mycket 
uppmärksamhet kan bli omskrivet i övrig media. Han säger att en samordning av traditionella 
medier och sociala är den mix vi sett ger störst effekt för företagets 
marknadsföringssatsningar. Även marknadschefen för snabb modekedja beskriver sociala 
medier som en del av marknadsixen och att sociala medier är platsen för att nå sina kunder 
och bygga en image kring sitt varumärke samt lansera nya varor på ett kostnadseffektivt sätt. 
Den tredje marknadschefen från ytterligare en modekedja säger sammanfattningsvis att han 
som marknadsansvarig vill använda de bästa verktygen för att nå företagets kundgrupp och 
framhäver kraften bakom sociala medier som vedertagen kunskap som är viktig att hantera 
och dra nytta av.  
 
 



 

Styrelsemedlemmen för snabb modekedja hävdar att: 
 
Det är i den digitala världen det händer. Ska man vara med och samtidigt erövra, måste man 
lära sig att förstå hur sociala medier fungerar och hur du som företagsledare kan dra nytta av 
dom. Jag tycker att man ska se sociala medier som en plattform för den egna 
affärsutvecklingen. 
 
Han säger därtill att med chefsjobbet kommer plikten att vara medveten. Globaliseringen 
kombinerad med den nya digitala nätverksekonomin gör att konkurrenter till ditt företag kan 
dyka upp från alla håll. 
 
Marknadschefen för snabb modekedja beskriver företagets aktiviteter i sociala medier med 
syftet att få positiv feedback i form av konsumentengagemang kring sina produkter. Vi vill få 
en diskussion kring vårt varumärke och få konsumenterna att anamma vad vi står för.  
 
I ett av postorderföretagen var marknadsavdelningen till stor del en säljavdelning och mycket 
marknadsföring sker med extern part som byrå för helhetslösning eller med exempelvis 
fristående konsult. Ofta anlitas externa konsulter så att de går rätt till då respondenten 
beskriver att även marknadsavdelningen kan vara lite för ouppdaterade. Samma gäller IT-
avdelningen. De har såklart också en del i de nya marknadsföringskanalerna men eftersom de 
är mest inriktiade på support och underhåll använder vi mycket extern hjälp för just 
marknadsföringen.  
 
VD:n för sportkedjan beskriver sin delaktighet i sociala medier till förståelse för förändring 
och digitalisering av marknadsföringen, men att det strategiska och operativa arbetet sköter 
marknadschefen med sin stab. Marknadschefen är ansvarig för uppföljning och att rapportera 
till ledningen.  
 
Även marknadschefen för en av modekedjorna svarade att marknadsavdelningen är högst 
ansvarig för aktiviteter i sociala medier. Vidare säger han att även om marknad arbetar 
uteslutande med sociala medier idag påverkas självklart påverkas hela företaget till viss del av 
aktiviteterna då de flesta anställda rör sig i sociala medier. Inom samma företag påverkas även 
sälj-teamet en del av sociala medier eftersom även de arbetar nära kunden. Han påpekar att 
det är viktigt att allt företaget förmedlar till kunden ger ett enhetligt intryck men när det 
kommer till att fatta beslut och att genomföra aktiviteterna är det marknadsavdelningen som 
bär ansvaret.  

4.2.2 Företagens drivkrafter bakom investering i sociala medier 
Ur intervjuresultatet framkom liknande drivfaktorer till investering i sociala medier, 
oberoende av ledningsnivå eller marknadsnivå. Återkommande drivkrafter var 
varumärkeskännedom, kundfokus och att komma närmare kunden. På marknadsnivå nämndes 
relationsmarknadsföring som en viktig aspekt och att det helt enkelt inte finns någon 
anledning att inte befinna sig där människor befinner sig, vilket ansågs vara i de sociala 
medierna. Bland ledningsrespondenterna kallade man närvarandet i sociala medier att lära 
känna sin kund för att personifiera olika kundsegment med mer träffsäkra budskap och ökad 
försäljning som resultat. Även om ledningingsrespondenterna uttryckte förståelse för 
svårigheten att presentera relevanta mätetal och säljpunkter för att backa upp ROI är det svårt 
att bortse ifrån. Av en självuttalad “yngre” styrelsemedlem för snabbt mode online uttrycktes 
att motstridighet för investering inom sociala medier kan vara en generationsfråga med brist 
på kunskap inom nya marknadsföringskanaler i kombination med bristen på ekonomiska 



 

bevis. Att istället diskutera behålld konkurrenskraft som drivkraft kan väga upp bristen på 
ekonomisk avkastning. Ytterligare drivkrafter för aktivitet i sociala medier var effektivare och 
billigare kundtjänst samt kundfeedback. Respondenternas svar angående drivkrafter till att 
verka i sociala medier differentierades inte väsentligt avseende position inom bolagen. En 
delad åsikt var att företaget måste hänga med i konsumentmarknadens utveckling. Att sociala 
medier ingår i denna utveckling var samtliga marknadsrespondenter helt övertygade om 
medan ledningsrespondenternas åsikter var både övertygade och avvaktande.  
 
VD:n för sportkedjan framhävde att företagets användande av sociala medier främst har 
inneburit att de har lärt känna sin kund vilket gjort att de har personifierat sina olika 
kundsegment och riktat budskapet mer träffsäkert. Via kampanjkoder har de dessutom lyckats 
öka försäljningen i låga försäljningsperioder samt via aktivitet sett en ökning av trafik till 
hemsidan. 
 
Även om styrelsemedlemmen för postordern uttryckte sin okunskap för nya digitala medier 
uttalade han: 
 
Även jag förstår att tryckt media innebär mycket liten träffsäkerhet. En annons kräver att du 
skall läsa den tidningen just den dagen och hamna på just den sidan, för att därefter ta upp 
datorn för att försöka hitta erbjudandet. Helt bortkastat. 
 
Vidare säger han att han är övertygad om att internet med digital marknadsföring är framtiden 
men vad de innefattar är han inte rätt person att fråga. Nya marknadsföringskanaler är mer 
eller mindre lite chansning. Att testa vad som fungerar eftersom att det är ingen som vet.  

4.2.3 Investering och budgetering 
Angående internt oliktänkande mellan styrelserummet och marknadsavdelnigen framkom av 
samtliga respondenter att prioritet och förståelse för sociala medier är olika, även om 
majoriteten uttrycker att de värnar om att hänga med samt förbättras inom såväl kundrelation 
som varumärkesbyggnad.  
 
En av marknadscheferna svarade att det finns en rädsla hos ledningen att lägga för stor andel 
av marknadsföringsbudgeten i sociala medier då kontrollen över varumärket minskar i 
jämförelse med events och statiska kampanjer.  Samtidigt säger en marknadschef för snabb 
modekedja att påståendet att sociala medier inte passar för en organisation grundar sig på 
okunskap och ännu mer okunskap. Han underbygger sin åsikt med: 
 
Bara i Sverige under 2012 besökte 39 % av internetanvändare Sociala Medier dagligen. Det 
är en så pass hög andel av alla användare att det är mer än troligt att ett företag som sysslar 
med B2B bör hitta sin kundkrets representerade i den statistiken. 
 
Den tidigare nämnda ”självuttalade yngre” styrelsemedlemmen för snabbt mode online 
bekräftar att svenska styrelser kan vara lite naiva och skratta åt sociala medier eftersom de 
relaterar användandet av internet till sitt eget bruk.  
 
Marknadschefen för modekedja påpekade att ur jämförande synpunkt är det lite skrattretande 
att sociala medier inte är prioriterat jämfört med kapital för övriga marknadsföringsinsatser. 
Exempelvis annonsering i tryckt press eller tv-reklam, med tanke på vilken spridning sociala 
medier kan ha, medan traditionell media helt klart är mer begränsad.  
 



 

Själva budgeten för sociala medier är inte dålig sett till att deltagande i sociala medier är 
relativt billigt men med mer kapital hade man kunnat komma ännu längre. 
 
VD-respondenten för sportkedjan beskrev oliktänkandet mellan marknadsavdelning och 
styrelse som ett ”kommunikationsglapp” där styrelsen vill se marknadsföringens effekt på 
affären medan marknadsföraren ofta kommunicerar hur hur satsningarna ska stärka 
varumärket, utan koppling till sälj i ekonomiska termer. Han anser att vill man som 
marknadschef idag göra anspråk på en högre budget från ledning krävs att man talar samma 
språk. Detta uttalande bekräftas av styrelsemedlemmen från postorder som säger att 
ledningens arbete främst är att fatta beslut och inte att driva eller förstå sociala medier. Han 
berättar att ledningen fattar beslut utifrån det material de har tillgång till och det är därför 
viktigt för marknadscheferna att presentera rätt material om de vill få igenom beslut. För egen 
del säger han att han inte använder medierna privat utan endast kommer i kontakt med dom 
för att fatta beslut. Dock poängterar han att förslag om nya marknadsföringskanaler så som 
sociala medier inte är omöjliga att komma från ledningen, men säger även att marknadschefen 
antagligen redan har tänkt i samma banor långt tidigare (haha). 
 
Ur intervjumaterialet framkom återkommande uttalanden om att de skilda åsikterna mellan 
ledning och marknad är en kunskapsfråga och en av marknadscheferna påpekade att som 
marknadschef är en del i mitt arbete att utbilda ledning i området för ökad förståelse.  
 
Styrelsemedlemmen för postorder håller med om att diskussionen mellan ledning och 
marknadsavdelning handlar om en kunskapsfråga. Många i ledningen tycker att det ”nya” är 
jobbigt och är därmed svåra att övertala. Han säger att det krävs någon drivande inom 
ledningen och förslaget måste få tid att smälta in. Man måste låta ledningen själva  
komma på det hela, ingenting går fort, så kan man säga, ingenting går fort.  
 
Av ovan nämnda”självuttalde yngre” styrelsemedlem för snabbt mode online som ansåg sig 
förstå samt stötta investering i sociala medier framkom åsikten att det är svårt att motivera 
sociala medier för en ledning som kräver ekonomisk avkastning. Åsikterna om hur sociala 
medier kan förbättra och stärka företaget, genom exempelvis kundrelationer, feedback och 
varumärkeskännedom delas inte automatiskt av ledningen eftersom de inte har samma 
förståelse för fenomenet och dess genomslagskraft som exempelvis marknadschefen har. 
Samma styrelsemedlem beskrev sig själv som en länk mellan marknadsavdelningen och 
ledningen genom att hjälpa marknadsavdelningen att presentera slagkraftiga argument vid 
budgeteringsförhandling. Exempelvis att påvisa att företaget kan förlora sin konkurrenskraft 
ifall de inte befinner sig i de kanaler som dess konkurrenter istället för att exempelvis beskriva 
utvecklingen av besöksflöde till hemsidan.  
 
Styrelsemedlemmen för postordern höll med föregående respondent om att kan man påvisa 
effektivtet genom siffor så är besluten lättare att få igenom. Samtidigt är styrelsen medveten 
om att de måste hänga med. Han säger:  
 
Är man lite entreprenör så vet man att allt förändras. Är man inte offensiv blir man kvar 
tillslut. Personligen skulle jag lyssna på en marknadschefs åsikt om utvecklingen och hur det 
kan användas i vår organisation. Ibland väger erfarenhet tyngre än siffror. Inte minst när 
investeringar är svåra eller omöjliga att mäta. 
 
 



 

Även om marknadschefen för ett av postorderföretagen uttalade att siffror är viktigt som 
beslutsunderlag, anser han inte att en investering i sociala medier skiljer sig från investering i 
annan marknadsföring. Han menar att det finns likheter i hanteringen och mätbarheten 
eftersom även mer traditionell marknadsföring mäts på relativt lång sikt, exempelvis om 
företaget går bättre nu och om försäljningen har ökat. Det är svårt i båda medierna att 
bedöma vad en förbättring beror på men i all marknadsföring måste se aktiviteter ur ett 
helhetsperspektiv.  
 
VD:n för sportkedjan tyckte att alla aktiviteter ska kunna betraktas som affärsverksamheter 
som genererar positivt resultat, som minst ett nollresultat för att inte ta intäkter från andra 
avdelningar. Han tillade dock att det är ytterst svårt i praktiken. När det gäller budgetering för 
sociala medier har han förtroende för marknadschefens tidigare erfarenhet inom området. 
Budgetramen har ett generellt tak som kan höjas beroende på de idéer externa byråer 
utvecklar, vad som känns rätt i tiden samt till de KPIs företaget vill höja. Tidigare refererad 
marknadschef för modekedja höll med om att: 
 
Allt som allt sker allting i en dialog med beslutsfattande där man får försöka komma runt 
svårigheter och attityder. Ett emellanåt frustrerande arbete, särskilt med tanke på att 
utvecklingen springer fram. 
 
Styrelsemedlemmen för postorder stärker ovanstående problematik med att orsak och verkan 
till sälj inte kan härledas, och att det är mycket otillfredställande. Han säger att som ledning 
får man försöka förlita sig på andra faktorer. För att hantera problemet anlitade 
postorderföretaget nyligen en ”megaguru” för föreläsning. Syftet var att uppdatera och 
övertyga hela ledningen om att digital marknadsföring är det nya.  
 
Endast en av respondenterna, marknadschefen för snabb modekedja, uttryckte att det inte 
fanns något oliktänkande kring hur satsningar i sociala medier bör hanteras och prioriteras i 
deras koncern.  

4.2.4 Mål och uppföljning 
Bland marknadscheferna identifierade vi tre olika närmanden kring mål och uppföljning av 
aktviteter i sociala medier. Den första uttalad av marknadschefen för ett av postorderföretagen 
innefattade att identifiera vilka KPI (key performance index) som behöver öka. Exempel på 
detta kan vara produktkännedom hos målgruppen, antal lojala kunder och snittköp online. Ett 
business case skrivs därefter för tänkt kampanj med uppsatt tidsram samt mätbara mål. Finns 
tidigare liknande case från andra organisationer används dessa som underlag och utvärdering 
av våra resultat. Utvärderingsansatsen baseras på de uppsatta målen där en kvalitativ ansats 
ofta är mer fördelaktig än en strikt ekonomisk eller statistisk. Övervakning sker främst via 
Google Analytics, Facebook insights samt via omvärldsbevakning. 
 
Marknadschefen för postorder beskriver processen med att uppföljningen sker helt beroende 
på de mål som företaget satt upp för varje enskild satsning. Han anser att vissa mål inte går att 
få i ekonomiska värden och istället måste en kvalitativ ansats användas i form av 
marknadsundersökningar. Han tillade vidare:  
 
För att se framsteg på relativt kort sikt kan man följa upp return on engagement (ROE) före 
kampanj och efter kampanj i sociala medier. På lång sikt kan man utvärdera om ökade 
nyckeltal för ROE gett utslag i ökad försäljning. En exakt korrelation mellan orsak och 
verkan går ej att uppnå, då ökat sälj kan bero på flera aspekter, men det ger en fingervisning. 



 

Marknadschefen för snabb modekedja uttryckte det främsta målet vara att få ut budskap på 
kortast tid och att sociala medier erbjuder denna möjlighet idag och att upplever att företagets 
egna kanaler sprider budskapen snabbare än exempelvis pressbearbetning. Han fortskred med 
att belysa hur snabbt mode kräver snabb marknadsföring och korta beslutsvägar för att ligga i 
framkant. Detta medförde att de inte hinner utvärdera alla sina aktiviteter. De valde inom 
bolaget att istället se till att hålla igång diskussion kring varumärket och dess produkter via 
mycket aktivitet inom de sociala kanalerna. Att inte krångla till det med ekonomiska nyckeltal 
och uppföljning av statistik genomsyrade företegets synsätt då konversationerna ansågs vara 
det värdefulla.  
 
Ett annat synsätt som belystes av marknadschefen för den andra modekedjan var att man 
måste testa sig fram för att se vad som funkar och inte funkar. Arbetet var en kombination av 
internt och extert arbete för de sociala kanalerna där mål sätts men inte alltid följs upp när 
arbetet outsourcas till externa byråer, på grund av kostsamma pålägg. De mål som satts upp 
tidigare inom detta företag var exempelvis return on sales, return on consumer insights och 
return on customer support. Att se konkreta kopplingar mellan aktivitet i sociala medier och 
förändrad försäljning ansågs däremot vara svårt, men till viss del möjligt via "last touch sales" 
där man via sitt analysverktyg kan följa köparen via köpet. Han menar på att kunder som 
entrade köpsidan från en av träffpunkterna i sociala medier kan slutsatsen dras att kunden har 
påverkats av företagets aktivitet i sociala medier. Samma marknadschef belyste även 
möjligheten att jämföra consumer insights via sociala medier, mot kostnaden av vad 
jämbördig feedback via fokusgrupper hade kostat. Utifrån en sådan kostnadsskillnad kunde de 
internt göra beräkningar på värdet av sina aktiviteter. Andra sätt att följa upp i ekonomiska 
termer var att placera erbjudandekoder i sina sociala kanaler vilka kunde kopplas till köp vid 
förbrukning samt att mäta försäljning eller engagemangsaktivitet före och efter kampanj, ett 
tillvägagångssätt uttryckt av flera respondentföretag. Tillsvidare sågs sociala medier inom 
företaget mer fördelaktigt generellt sett till kostnadsfördel gentemot köpt, traditionell media. 
 
Ur ledningsperspektivet framkom ytterligare tankar kring mål och uppföljning. Samtliga 
belyste svårigheten med att mäta i ekonomiska termer som avkastning via aktiviteter i sociala 
medier.  
 
VD:n för sportkedja tryckte på vikten av att ha ett syfte med sina aktiviteter och att alltid utgå 
ifrån en problemformulering. Problemformuleringen krävde däremot inte alltid en mätning i 
ekonomiska termer utan mätningen var beroende på det problem som formulerats och den 
aktivitet företaget har planerat för problemet. Han tryckte även på att det inte alltid är i 
marknadsföringen problematiken ligger utan att det ibland är erbjudandet till kund som måste 
förbättras för att ge boozt till marknadsföringens aktviteter. På kort sikt utfördes mätningar 
före och efter kampanj, men även här uttrycktes att arbetet med sociala medier är långsiktigt 
med fokus på att bygga relationer. 
 
Styrelsemedlemmen för postorder ansåg sig inte ha kunskap om vilka exakta resultat företaget 
ämnade mäta utan lämnade det helt till marknadsavdelningen. Samtidigt tillade han att 
företaget såklart vill veta om fler potentiella kunder har vetskap om varumärket och om de är 
intresserade av att interagera med företaget, eftersom det kan leda till köp.  
 
 
 
 
 



 

Han tillade därtill: 
 
 Allt ett företag gör har ju som mål att leda till försäljning, så är det ju. Därför måste vi 
anpassa oss till hur nutidens kunder bäst leds till köp. Vill de ha ett mer personligt 
förhållande med företaget så får vi se till att de får det. Och om de föredrar internet framför 
brev så får vi anpassa oss. 
 
Gällande mätning beskrev han kortfattat att de undersöker vilka nya kunder eller besökare de 
fått efter genomförda aktiviteter eller tidsperiod och sen analyserar hur de har nått företaget. 
Om det är exempelvis via nya marknadsföringskanaler eller hemsida. Därefter genomförs 
försök att identifiera besökarna för att få mer information om potentiella kunder samt att 
vända på kontakten och kontakta besökarna.   
 
Den tredje styrelsemedlemmen, för snabbt mode online, belyste att ledningen självfallet har 
ett finger med i spelet gällande godkännande och budgetering, men inte ansåg sig vara  
experter inom området varmed stort ansvar låg hos marknadsavdelningen. Han menar att 
beslut om mätning, analys och behov av extern konsulthjälp görs av marknadsavdelningen 
och att ledningsgruppen endast tar del av resultat vid avstämning och budgetförhandling. Ett 
vidare resonemang om hur mål och uppföljning genomförs kunde därmed inte uttryckas 
utöver att de inom företaget ser arbetet med sociala medier som långsiktigt. Därtill att de 
önskar mäta och jämföra relationerna med konsumenterna innan och efter aktivitet i sociala 
medier.  
 
Även styrelsemedlemmen för postorderföretaget uttryckte att det är upp till 
marknadsavdelningen att besluta hurvida de vill använda sin budget till externa konsulter eller 
byråer. Han tillägger att de den närmsta tiden inte planerar att satsa mer på marknadsföring 
men att marknadsavdelningen är fria att omfördela budgeten. Erfarenhet är grunden till de 
flesta beslut, och inom modern marknadsföring har marknadschefen troligtvis mer erfarenhet.  
 
I alla företag delades aktiviteterna i sociala medier, exempelvis för analys, planering eller 
genomförande, mer eller mindre med andra avdelningar så som E-handelsteamet, Sälj & 
Marknad och Kundtjänst. Även med IT-avdelningen för underhåll och vissa tekniska 
lösningar.  

4.2.5 Kostnader 
Den främsta kostnaden för samtliga företag var i form av personal för uppdatering, eventuell 
uppföljning samt mediebevakning. Extern byråhjälp för strategi, utformning av kampanj, bild 
och videoproduktion uppgavs även användas vid behov hos vissa av respondentföretagen 
vilket ökade kostnaderna periodvis. Andra kostnader var digitala annonser samt sponsring och 
samarbeten med bloggare. Marknadscheferna upplevdes ha större överblick och kunskap 
kring de konkreta kostnaderna och en av styrelsemedlemmarna belyste svårigheten att på rak 
arm som ledning säga vad som ingår som kostnadsposter, då budgeteringen för sociala medier 
ingår i den totala marknadsföringsbudgeten.  
 
Ett konkret exempel på personalkostnad gav styrelsemedlemmen för postorder där han 
berättade att ett av de företag han arbetar i anställde en person för att internt styra upp 
aktiviteterna inom social marknadsföring, eftersom byråer inte alltid ser helheten på lång sikt. 
Företaget skapade således tjänsten eftersom de inte fick ordning på det själva. Han 
uppskattade att det kostade omkring 500 000 kr per år och att företaget nu har en grund att stå 
på.  



 

Vidare uttalade även han, likt övriga styrelsemedlemmar, sin okunskap kring konkreta 
kostnadspunkter. Eftersom marknad och sälj ingår i samma avdelning så har 
försäljningsbudgeten en kostnadspost för marknadsföringsåtgärder. Exempelvis “Marknad 
och pr” och skrivs ibland som egen post. Gällande själva kapitalstorleken så litar han blindt på 
vad anlitade byråer eller konsluter säger gällande kostnad. 
 
Marknadschefen för postorder beskrev kostnader för sociala medier som procentandelar från 
sin ordinarie marknadsföringsbudget för traditionell media av vilken de sedan väljer att lägga 
i de nya kanalerna.  
 
I företaget för snabbt mode online svarade styrselmedlemmen att budgetering för sociala 
medier än så länge ingår i den totala budgeten för marknadsföringsaktiviteter där en viss 
summa är avsedd för utveckling och drift av nya kanaler, vilket indirekt är sociala medier i 
vår organisation. 
 
Även marknadschefen för snabb modekedja uttalade budgeten som en procentandel där cirka 
10 % av ordinarie marknadsföringsbudget läggs i de nya kanalerna. Han sa att en ökning 
kommer att ske framöver eftersom bild och video ger ett större genomslag i respons och 
därmed större kostnader. Han tillade även att företagets kostnader främst är personal och 
mediebevakning utöver kostnader för bild och videoproduktion.  
 
Den största effektiviseringen företagen hade uppmärksammat var inom kundtjänst. Trots de 
planerade inget av företagen att göra nedskärningar inom avdelningen utan istället ge mer 
avsatt tid för respektive inkommande samtal för att öka kundnöjdheten. Ytterligare en 
kostnadseffektivisering nämndes av marknadschefen för snabb modekedja som uttryckte: 
 
 I form av omvärldsanalys sänker vi risk. Vi lyssnar av och ser till vem kunden faktiskt är och 
vad den önskar. Vi kan även gå in i diskussioner med identifierade missnöjda kunder och 
vända situationen till ett positivare avtryck i kundens sinne, vilket kan ge ringar på vatten 
effekt om vår goda serviceinställning uppmärksammas av fler i de sociala medierna. 
 
Två av lednings-respondentföretagen för modekedja och postorder uppgav att de inte hade 
gjort några märkbara kostnadseffektiviseringar ännu via sina aktiviteter i sociala medier 
medan VD:n för sportkedjan uppmärksammade hur kostnaden för intern marknadsföring 
kunnat sänkas. Han tillade vidare att det finns en större stolthet att arbeta för ett företag vars 
sociala satsningar får positiv feedback utifrån externa privatpersoner. Han menar att de 
anställda känner att de gör ett bra jobb om kollektionerna omnämns positivt i de sociala 
kanalerna samt att realtidsfaktorn ger snabb respons och möjliggör även till snabba 
förändringar och beslut, vilket kan ge förbättrade resultat. Därtill säger han att även 
kundtjänsten har effektiviserats till viss del. Vidare säger han att de tyngsta kostnadsposterna 
kommer från externa reklambyråer medan den dagliga aktiviteten för Facebookuppdatering 
samt mediebevakning sköts in-house. 
 
Även marknadschefen för snabb modekedja kunde påvisa kostnadsbesparingar genom att 
lyssna av och lära känna kunden och därigenom förstå vad de önskar. Även möjligheten att 
snabbt identifera missnöjda kunder och vända negativa situationer till positiva intryck ansågs 
som långsiktigt vinnande. Bra service och snabb respons kan ge ringar på vattnet i sociala 
medier och uppmärksammas av fler användare. 
 



 

Av flertalet intervjuer framkom att det ligger en svårighet i att beräkna kostnader för sociala 
medier. Att bristen på intern erfarenhet gör uppstarten av alternativ marknadsföring ännu 
svårare konstaterade styrelsemedlemmen för postordern och sa att nya satsningar helt enkelt 
får börja från botten eftersom det inte finns så mycket att jämföra med.  Han säger att 
företaget måste fråga sig vad sociala medier får kosta, vad pengarna ska räcka till och hur 
mycket de vill lägga på det.  
 
En av modekedjorna beskrev vidare att de har ett eget in-house team för den grafiska 
utformningen och kreativa processen och därmed har en god uppfattning om kostnader, vilket 
gör att de “oftast” kan hålla sig inom budgeteringsramen. Hur stor procentandelen för budget 
blir baseras varje år på bland annat omvärldsanalys samt kund- och medierespons på tidigare 
satsningar.  

4.2.6 Framtid 
Ledningsrespondenten från postorderföretaget tror att inom 5-10 år framåt kommer budgeten 
för marknadsföring omfördelas kraftigt.  Även om sociala medier inte slår ut övriga kanaler 
kommer det helt klart utarbetas en egen budget till fördel för online. Folk har inte lust och tid 
att kolla runt i tidningar och reklampelare de vill åka till kanarieöarna. Internet går snabbt. 
 
Även styrelsemedlemmen för snabbt mode online trodde personligen stenhårt på att framtiden 
bringar en mer utarbetad budget för online-marknadsföring. 
 
VD:n för sportkedjan ansåg att sociala medier bör integreras i den traditionella 
marknadsföringsmixen och skötas lika professionellt som traditionell marknadsföring. Att 
sätta en praktikant på arbetet med att kommunicera i de digitala kanalerna ger inte en jämn 
tonalitet. 
 
Ur flertalet intervjuer framkom att ålder var en aspekt som påverkade företegens arbete och 
beslutsfattning kring sociala medier. Styrelsemedlemmen från postorderföretaget var 
övertygad om att en förändring hade gått snabbare med lägre medelålder i ledningen beroende 
på vilken ”skola” man är utbildad i. Han beskrev av egen erfarenhet att det är lättare att 
hantera nya fenomen i de bolagen med yngre ledning än äldre, snarare under 50 än över. 
Orsaken är att de yngre oftast är insatta och förstår sociala medier. Han understryker att det 
inte beror på att yngre medlemar är mer riskbenägna utan för att de helt enkelt förstår hur det 
hänger ihop och inte ser det som ett hot. 
 
Marknadschefen för modekedja önskar att framtiden ger möjlighet och pengar till att utveckla 
en klockren långsiktig strategi för sociala medier och övrig online-marknadsföring, såväl 
internt som med experter. Samtidigt tror han att det är svårt så länge man inte kan bevisa 
långsiktiga ekonomiska resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 Diskussion och analys 
Berk & DeMarzo (2007) beskriver hur varje investering bör resultera i ett positivt kassaflöde, 
genom ökade inbetalningar eller färre, alternativt lägre utbetalningar. Benjamin (2012) 
vidareutvecklar detta synsätt med att ekonomisk avkastning är varje investerings 
grunddrivkraft, men därmed inte sagt att mjukare statistik så som engagemang och 
rekommendationer har lite värde på köpbeslutsprocessen. Aaker & McLoughlin (2010) 
stärker Benjamin (2012) teori med att mena på att beslutsprocessen inom marknadsföring 
vilar på fler faktorer än strikt ekonomiska då det finns en svårighet att härleda traditionell 
marknadsföring till köp. Samma problematik hittar vi inom sociala medier, trots den enorma 
datamängd och nya möjligheter de nya medierna medför. Detta bekräftas av forskarna Fischer 
(2009), Henzel & Deis (2010) samt Hoffman & Fodor (2010) för att nämna några.  
 
Debatten kring ROI i sociala medier är delad i två läger. Å ena sidan ses en investering i 
sociala medier som vilken investering som helst. Likvida medel in, bör således generera 
likvida medel ut enligt Blanchard (2011). Detta synsätt är kopplat till ett traditionellt synsätt 
på vad en investering ska innebära. Å andra sidan belyser forskare såsom Hoffman & Fodor 
(2010) vikten av att mäta engagemang, så kallat ROE och att bygga långsiktiga relationer med 
konsumenterna. Ekonomiska nyckeltal har därmed inte huvudfokus ur ett ROE perspektiv. 
Enligt en av de intervjuade marknadscheferna kan ROE fungera som en mer kortsiktig 
indikation på hur en investering har gått genom att mäta engagemang före kampanj och efter 
kampanj i sociala medier. På lång sikt kan man utvärdera om ökade nyckeltal för ROE gett 
utslag i ökad försäljning. Empirin visar således att ROEs effekter måste mätas långsiktigt för 
att kunna utvärdera dess effekt på avkastning. Fischer (2009) poängterar därtill att avkastning 
i sociala medier är svår att mäta sett till traditionella investeringsmodeller såsom ROI, NVP 
och IRR med hänsyn till sociala mediers abstrakta fördelar likväl som dolda kostnader, 
Blanchard (2011) synsätt ses därmed svårt att applicera i praktiken. Att kvalitativt analysera 
vad som skrivs om företaget i sociala medier är ett tredimensionellt tillvägagångssätt för att 
närma sig problematiken med att mäta ROI enligt Fischer (2009).  
 
Marknadscheferna som vill bygga långsiktiga relationer med konsumenter i sociala medier 
men samtidigt står inför krav på mätning av aktiviteter och kortsiktiga resultatkrav från 
ledning har enligt ovan ingen lätt uppgift. Fischer (2009) menar på att marknadscheferna är 
under ständig press att mäta allt de gör och kläms mellan trycket att delta i nya 
kommunikationskanaler samt krav på att motivera investering med konventionella 
investeringsmodeller, nämnda ovan. Detta leder till internt utvecklade standardmetoder för 
mätning, som är enkla och exakt mätbara, oavsett effekt på affären menar Fischer (2009). 
Forskarna Hoffman & Fodor (2010) menar att det finns en intern konflikt i att vilja bygga 
meningsfulla relationer i sociala medier för att på lång sikt öka lojalitet och affinitet med 
konsumenterna, samtidigt som ledning har avkastningsfokus, inriktat på kortsiktiga resultat. 
Det framkom ur såväl empiri som teori en bristande förståelse för sociala mediers effekter på 
företagsutvecklingen bland beslutsfattare. En av VD-respondenterna beskrev oliktänkande 
mellan marknadsavdelning och styrelse som ett kommunikationsglapp och flera av 
marknadscheferna ansåg att ledningens motsättning berodde på okunskap och rädsla. 
Exempelvis att tidigare resonemang visade på att varumärkeskännedom och kundrelationer är 
viktiga aspekter för både ledning och marknad samtidigt om en av marknadscheferna i vår 
insamlade empiri uttalade att det finns en rädsla hos ledningen att spendera en för stor andel 
av marknadsföringsbudgeten i sociala medier då kontrollen för varumärket minskar i 
jämförelse med events och statiska kampanjer.  
 



 

Berk & DeMarzo (2007) påpekar att för att kunna beräkna ROI för sociala medier kräver det 
att man som företag kan identifiera kostnad för investering samt intäkter inkomna från 
investeringen. Samtliga av respondentföretagen såg budgeteringen för sociala medier som 
procentandelar från ordinarie satt marknadsföringsbudget. Kostnaden blir således konkret. 
Intäkterna utifrån investering medgav dock samtliga respondenter var svåra att mäta, på såväl 
marknadsnivå som ledning. För att kunna mäta effekter av marknadsföringen i sociala medier 
krävs även att man som företag har konkret uppsatta mål, vilket är början av en 
investeringsprocess menar Berk & DeMarzo (2007). Bristen på uppsatta mål är ytterligare en 
problematik i sociala medier menar Fischer (2009), då många företag startar aktiviteter utan 
tydliga mål och hur dessa ska mätas. Han menar därtill att marknadsförare är vana att mäta 
kvantitativt när en kvalitativ ansats många gånger krävs för mätning av sociala mediers effekt 
på affären. Ur empirin framkom att respondentföretagen har mål med sin satsning i sociala 
medier, men som Fischer (2009) påpekar är hur mätningen ska gå till inte lika standardiserad.  
 
Med problematiken bekräftad motiverade företagsrespondenterna investering i de sociala 
kanalerna med fler faktorer än strikt ekonomiska. Återkommande icke ekonomiska drivkrafter 
som framkom i intervjuresultatet till företagsaktivitet i sociala medier var 
varumärkeskännedom, kundfokus och relationsmarknadsföring. Att lära känna sin kund, 
identifiera målgrupp och skapa träffsäkra budskap var ytterligare drivkrafter eftersom de 
ansågs leda till ökad försäljning, så kallat ROE fokus enligt Hoffman & Fodor (2010) synsätt. 
Som Blanchard (2011) beskriver i forskningsöversikten erbjuder sociala medier många 
möjligheter för kostnadseffektivisering, särskilt i jämförelse med traditionell media. Detta 
bekräftades delvis av respondentföretagen som uppfattade en kostnadseffektivisering inom 
framförallt kundtjänst. Gällande ökade intäkter, bortsett från kortsiktig ROI, menar Henzel & 
Deis (2010) att sociala medier medför korsförsäljningsmöjligheter, omöjliga att uppnå utanför 
den digitala sfären. Forskarna anser även att sociala medier kan påverka kassaflödet positivt i 
långsamma försäljningsperioder genom erbjudandekoder. Koder som enligt Gangemi (2011) 
gör det möjligt att koppla ihop aktivitet med sälj. Att sociala medier kan ha effekt på 
försäljningen i långsamma försäljningsperioder framkom även i empirin, där ett av 
respondentföretagen beskriv hur de använder erbjudandekoder. Social delning av 
företagsprodukter ökar dessutom konverteringsgraden enligt en studie gjord 2012 av 
SocialLabs. Vill man däremot som marknadschef motivera en högre budget för satsning i 
sociala medier är det en fördel att som marknadschef tala samma språk som ledningen, 
således framhäva marknadsföringens effekt på affären i ekonomiska termer. Ett uttalande av 
en styrelserespondent bland företagsintervjuerna löd - "Ledningens arbete är främst att fatta 
beslut och inte att driva eller förstå sociala medier, vi fattar beslut utifrån det material vi har 
tillgång till och det är därför viktigt för marknadscheferna att presentera rätt material om de 
vill få igenom beslut." 
 
VD-respondenten för sportföretaget belyste en önskan om att se alla aktiviteter som egna 
affärsverksamheter och således minst uppnå ett nollresultat. Detta synsätt kan kopplas till 
Berk & DeMarzo (2007) beskrivning av break-even kalkylering. Han tillade däremot att detta 
var ytterst svårt i praktiken varav marknadschefens tidigare erfarenhet inom budgetering för 
sociala medier ingav förtroende. Samtliga respondentföretag hade ett generellt tak för 
budgeteringen för sociala medier, men som kunde omfördelas med ordinarie 
marknadsföringsbudget beroende på omvärldsfaktorer, vad som kändes rätt i tiden, vilka KPI 
som behövde öka, konkurrenternas taktik samt kund- och medierespons på tidigare satsningar 
alternativt nya idéer som företagen trodde på. 
 
 



 

Bland företagsrespondenterna identifierades tre tillvägagångssätt för att närma sig 
problematiken kring ROI i sociala medier. Det ena synsättet belyste vikten av att identifiera 
vilka KPI:s som behöver öka, utforma ett business case för tänkt kampanj med mål att öka 
vald/valda KPI:s och med tydlig uppsatt tidsram och lämpliga mätmetoder. Ett synsätt som 
lägger vikt vid Blanchard (2011) teorier med investeringsfokus. Ett annat synsätt belyste 
vikten av att hålla igång konversationer och att snabbt mode kräver snabb marknadsföring. 
Således har man inte tid att mäta alla sina aktiviteter, men ser till att ständigt arbeta för att 
ligga i framkant med kommunikationsarbetet gentemot konkurrenter. Konversationerna 
ansågs vara det värdefulla och att hålla dessa igång, inte de ekonomiska nyckeltalen, ett så 
kallat ROE fokus enligt Hoffman & Fodors teorier. Det tredje synsättet kunde inte kopplas till 
en konkret teori utan innefattade att man måste testa sig fram, där arbetet var en kombination 
av internt och externt arbete. Ett standardiserat tillvägagångssätt var därmed inte utvecklat, 
utan var flexibelt utifrån idéer. Sociala medier ansågs även vara en kostnadsfördel gentemot 
köpt annonsering i traditionell media och inte minst innebära en oändlig spridningsmöjlighet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 Slutsats 
Hur tänker och hanterar svenska medelstora företag i textil- och modebranschen 
problematiken kring ROI i sociala medier? 
 
Med utgångspunkt i frågeställningen ovan hoppas vi att vår upprättade rapport kan verka som 
underlag för konsumentinriktade företag som idag är osäkra på sitt arbete med sociala medier. 
Därtill att insamlat och analyserat material ger en generell överblick till industrins 
förhållningsätt och tankar kring investering i sociala medier.  
 
Vi anser att en investering i sociala medier inte kan utgå ifrån ett strikt ekonomiskt synsätt 
eftersom det helt enkelt strider mot vad sociala medier har för syfte att uppnå. Sociala medier 
är ett verktyg för att närma sig kunden, engagera kunden, förstå kunden samt att bygga 
relationer. Långsiktiga aktiviteter som i slutändan stärker varumärket och produkterna på 
marknaden.  
 
Vi ser att det finns tydliga drivkrafter bakom en investering i sociala medier utan kortsiktigt 
ekonomiskt fokus. Exempelvis ökad varumärkännedom, skapa engagemang och diskussion 
kring varumärket, förstå och lyssna till kunden för att skapa mer träffsäkra budskap, möjlighet 
till snabb och mer kostnadseffektiv lansering av nya produkter, möjlighet till oändlig 
spridning av information samt en unik möjlighet för företaget att visa sin personlighet. Inte 
minst att hänga med samtiden, konsumenterna och konkurrenterna samt möjligheten att nå 
potentiella kunder utan geografisk begränsning.  
 
Företag vet att ett gott rykte hos konsumenterna är a och o och att rekommendationer mellan 
nöjda kunder är guld värt. Företagen måste nu inse att kunderna idag kommunicerar online 
och framförallt i sociala medier. Sociala medier är skapade för att användarna ska få plats att 
uttrycka sina åsikter för vänner eller världen. Den inbyggda genomslagskraften och 
spridningsmöjligheten mellan användare och mellan kanalerna är enorm och vi anser att det är 
ett misstag att inte utnyttja fördelarna. Vi uppmanar konservativa beslutsfattare att sätta sig in 
i sociala mediers plats i dagens samhälle. Sociala medier är nätverk där mycket daglig 
kommunikation sker.  
 
Samtidigt håller vi med om att investeringar i likvida medel ska ha till syfte att leda till ökade 
inbetalningar av likvida medel, eftersom det är affärsverksamhetens grunddrivkraft.  
Däremot är det viktigt att inte glömma att långsiktig avkastning tillhör sociala medier snarare 
än kortsiktig. Att bygga långsiktiga relationer med sin målgrupp tar tid och traditionella 
investeringsmodeller är därtill inte lämpliga mått för att mäta en investering i sociala medier. 
Ett tredimensionellt tillvägagångssätt krävs. Varumärkeskännedom byggs idag i fler kanaler 
än traditionell media samt av kunderna själva, vilket företagsledning måste inse.  
 
Gällande mätning av aktiviteter och resultat i de sociala medierna anser vi att ROE ger en bra 
indikation på ökat engagemang från kunderna som leder till ökad varumärkeskännedom, 
relationer och spridning. En positiv förändring av faktorerna i ROE bör ses som potentiell 
långsiktig avkastning. Avkastning i likvida medel får helt enkelt värderas efter tid genom att 
jämföra försäljning innan och efter användande av sociala medier. För kortsiktigare 
ekonomisk effekt hänvisar vi till kostnadseffektivisering genom effektivare kundtjänst, 
möjligheten att öka försäljning i långsamma försäljningsperioder samt att realtidsfaktorn 
gällande feedback från konsument media medför möjlighet till snabba förändringar, vilka kan 
komma att gynna företagen.  
 



 

Även om vi ovan uttrycker en positiv inställnng till att använda sociala medier förstår vi helt 
och hållet problematiken kring beslut och budgetering. Att investera i något som ingen kan 
beräkna avkastning på bör hanteras med eftertänksamhet. Vi tror att det upplevda problemet 
med att marknad och ledning inte talar “samma språk” dessutom förvärrar det interna arbetet 
med tydlig budgetering och strategi. Vi håller med flertalet refererade forskare, experter och 
företagsrespondenter om att tydliga mål är viktigt för att arbeta fokuserat och att detta är 
vitkgit för företagen att uppmärksamma. Utarbeta mål med aktiviteterna, vilket nivå som ska 
uppnås samt hur målen ska utvärderas och mätas.  
 
Gällande kommunikationsglappet som existerar mellan marknad och ledning anser vi att 
marknadschefer måste lyfta fokus till “marknadsföringens effekt på affären” för att 
argumentera för högre budget för sociala medier hos ledningen. Det är viktigt att förstå att 
ledningen fattar beslut på det underlag av resultat och rapporter som presenteras. Samtidigt 
tycker vi att det bör ligga i såväl marknadsavdelningens som ledningens intresse att 
beslutsfattare är uppdaterade och har en större förståelse för nya sociala kanaler eftersom det 
handlar om att hänga med utvecklingen inom marknadsföring och kundrelation. Företagen 
måste jobba internt på att skapa en kunskapsnivå där båda parter kan diskutera och handla för 
företagets bästa, långsiktigt som kortsiktigt. Vår åsikt är att beslutsfattare måste sätta sig in i 
hur deras konsumenter använder kanalerna. Därtill bör företag satsa på omvärldsanalys för att 
förstå trender inom kommunikation, se vad konkurrenter gör samt hålla utkik för förbättrade 
mätmetoder inom området.    
 
Vi stärker vår åsikt om att sociala medier inte kan motiveras med endast ekonomiska faktorer 
med att fokus på maximal vinst samtidigt som att behålla konkurrenskraft för att inte förlora 
marknadsandelar strider mot värdemaximeringspropositionen. Att maximera både avkastning 
och marknadsandelar är ett omöjligt direktiv. Sist men inte minst pekar utvecklingen av 
sociala mediers genomslagskraft på att aktivitet är näst intill omöjlig att avstå för att behålla 
samt nå nya kunder.  

6.1 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning intressant för akademi som praktik skulle kunna innefatta en kartläggning 
och analys kring tredimensionella mätmetoder och hur dessa kan appliceras i digital 
marknadsföring.  
 
En ytterligare aspekt skulle kunna vara att genomföra en studie kring hurvida företag som 
utvärderar sina aktiviteter i sociala medier är mer framgångsrika ur konsumentsynvinkel än 
jämbördiga konkurrenter som inte gör det. 
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Bilaga 
 
Inledande frågor 
 
1. Är det okej om denna intervju spelas in? 
2. Vad har ni för position i företaget? 
3. Hur är ert arbete relaterat till sociala medier? 
 
Drivfaktorer  
 
4. Hur motiverar ert företag investering i sociala medier då det är svårt att utgå från 
ekonomisk avkastning? 
 
Investering och budgetering 

 
5. Hur tänker ni kring budgetering för sociala medier? 
6. På vilken nivå beslutas investeringar för marknadsföring? Vilket underlag använder ni för 
att ta beslut? 
7. Följdfråga: vilken roll har ledningen i ditt arbete? 
8. Skiljer sig er investering i sociala medier mot övriga marknadsföringsinvesteringar? 
9. Finns det olika åsikter internt om hur sociala medier skall hanteras och prioriteras i 
marknadsföringsarbetet?  I så fall vilka samt hur hanteras det? 
 
Mål och uppföljning 
 
10. Beskriv hur ni formulerar mål för marknadsföring i sociala medier? 
11. Hur utvärderar ni er investering i sociala medier, ekonomiskt eller statistiskt? 
12. Vilken utveckling och resultat är ni intresserade av att mäta av aktiviteter i sociala medier 
och varför?  
13. Vilka andra avdelningar än marknadsavdelningen delar ni sociala medier data med för 
bästa analysmöjligheterna? 
14. Följdfråga: Hur går denna analys till? 
 
Kostnader 
 
15. Vilka kostnadsposter har ni för sociala medier? 
16. Har ni kunnat sänka kostnader med hjälp av era satsningar i sociala medier? 
 
Avslutande frågor 
 
17. Har ni något som ni vill förtydliga i intervjun? 
18. Finns det något som ni skulle vilja tillägga gällande marknadsföring i sociala medier? 
19. Har du någon fråga till oss innan vi avslutar intervjun? 
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