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Sammanfattning 
Titel:  Sociala medier – Sociala mediers betydelse för avkastning 
Författare:   Henrik Johannesson 
Handledare:  Emil Numminen 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng. 
Syfte:  Vilken avkastning skapar en investering i sociala medier.  
Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Empirin har baserats på semistruk-

turerade intervjuer med utvalda respondenter på Stena Line och 
Länsstyrelsen Blekinge. Den teoretiska referensramen har samlats 
in från litteratur och vetenskapliga artiklar inom de behandlade 
områdena, investeringar, IT-investeringar och sociala medier.  

Slutsatser:  Slutsatserna är att investeringar i sociala medier ger abstrakta för-
delaren som kan påverka en organisations kassaflöde. Dessa förde-
lar kan vara svåra att mäta ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är 
viktigt för organisationerna är att de tar reda på vilka fördelar som 
påverkar kassaflödet och när dem påverkar och hur mycket de kan 
påverka. Detta behöver göras för att kunna beräkna investeringar i 
sociala medier. 
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Abstract 

Title: Social media – Social media’s impact on return 
Author:  Henrik Johannesson 
Supervisor:   Emil Numminen 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits. 
Purpose: What return is created by an investment in social media. 
Method: The study has a qualitative approach. The empirical data were col-

lected through semi-structured interviews with selected respond-
ents at Stena Line and the County Administrative Board of 
Blekinge. The theoretical framework has been collected from lit-
erature and scientific articles in the considered areas, investments, 
IT-investments and social media.  

Results: The conclusions are that an investment in social media creates ab-
stract benefits that may affect an organization's cash flow. These 
benefits can be difficult to measure from an economic perspective. 
It is important for organisations that they discover the benefits that 
affect cash flow and when it affects and how much they can affect. 
This needs to be done if the investment in social media is to be 
calculated. 
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1 Inledning 
I detta första kapitel kommer bakgrund, problemdiskussion och syftet för denna uppsats att 
presenteras. Kapitlet avslutas med en disposition för resterande delar i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
För ett par år sedan var det ingen som nämnde sociala medier men idag nämns det mer och 
mer. I Sverige har vi ca 3,8 miljoner användare på Facebook (www.disruptivemedia.se), i hela 
världen har Facebook över 500 miljoner användare (www.facebook.com). Sociala medier 
skapar möjligheten för människor att kommunicera med varandra.  
 
Enligt Kaplan och Haenlein (2010) kan sociala medier beskrivas som aktiviteter som kombi-
nerar teknik, social interaktion och användaregenererat innehåll. Det kan t.ex. ta sig uttryck i 
internetforum, communities, bloggar, wikier, och artikelkommentarer. Facebook är bara ett av 
de många verktyg som finns tillgängliga inom sociala medier, för att nämna några fler så finns 
bland annat Twitter, Youtube och LinkedIn. En kort förklaring på hur dessa medier fungerar 
finns nedan. 
 

• Twitter – En blogg som har en begränsning till 140 tecken per meddelande, detta mi-
krobloggverktyg används av privatpersoner och företag för att sprida sitt budskap och 
för att ge och få återkoppling (ibid).  

• Youtube – En videosajt där företag och personer sprider sina videor, det finns även 
möjlighet till kommentarer (ibid).  

• LinkedIn – Är ett socialt nätverk som till största delen används för att visa vem du är 
och vad du har jobbat med och vilka du känner. Lite som ett CV online, många företag 
använder sig av LinkedIn i sitt arbete att söka nya medarbetare (ibid).  

 
Nedan följer en mer ingående förklaring av Facebook då det är det största och vanligaste soci-
ala nätverket idag, samt att det är detta verktyg som till största delen kommer att användas i 
uppsatsen.  
 
Facebook är idag det absolut största sociala mediet med över 500 miljoner användare över 
hela världen. Facebook baseras på att tala om vad man har gjort och vad man gör, i text och 
bild. Dessa meddelanden kan ”gillas” och kommenteras av användarens ”vänner”. På Facebo-
ok väljer man att dela med sig av information om sig själv, vilka vännerna är, relationer, hob-
bies, saker man gillar osv. Det som företag får ut av detta är att de kan på ett enkelt sätt skapa 
sin företagssida på Facebook och därigenom knyta till sig personer som ”gillar” företaget. De 
personer som är ”vän” med företaget får ta del av företagets information. Via Facebook har 
företag tillgång till gratis analysverktyg som visar statistik över företagets ”vänner”: så som 
ålder, kön, aktivitet på Facebook, osv. Med hjälp av dessa analysverktyg kan företag rikta sina 
meddelanden så att det passar deras ”vänner”. Facebook erbjuder även företag betalannonser 
(Weinberg, 2009). 
 
Exempel på ett företag som har lyckats med sin närvaro på Facebook är Burger King, de gjor-
de en kampanj som gick ut på att personer skulle offra, inte längre vara ”vän” med, tio styck-
en ”vänner” för en gratis hamburgare på Burger King. Det hela slutade med att 234 000 ”vän-
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ner” hade blivit offrade och Facebook stängde ner kampanjen då den bröt emot Facebooks 
policy, idén med Facebook är att behålla ”vänner”, inte offra dem. Denna kampanj resulterade 
även i 13 000 bloggreferenser och över 142 000 träffar vid sökning på Google (Weinberg, 
2009).   
 
Under de senaste fem åren har flera företag börjat använda sig av sociala medier som en form 
av kommunikationskanal till sina intressenter. Skillnaden mellan sociala medier och de tradi-
tionella kommunikationskanalerna är just den sociala delen där det skapas en interaktion mel-
lan människor och organisationer. Sociala medier uppfattas ofta vara ”gratis” att använda, 
men för företagen kostar det pengar att hålla sociala medier aktiva bl.a. i form av teknik, per-
sonal eller tid, för företagen kan sociala medier ses som en investering (Blanchard, 2011).  

1.2 Problemdiskussion 
Sociala medier ses ofta som en kommunikationskanal, där man skapar och bygger relationer 
mellan människor, samt mellan människor och företag. Sociala medier kan då ses som ett nytt 
verktyg inom relationsmarknadsföringen. Relationsmarknadsföring handlar om att genom 
relationer till kunder bygga upp varumärken som leder till ökad försäljning (Gummesson, 
2002). I tidigare studier av Bengtsson & Strojil (2010) och Bjelkengren & Thörnblad (2010) 
har det analyserats hur företag mäter marknadsföringseffekten av sociala medier, studierna 
visar att det finns mätverktyg som hjälper företagen att se hur kunderna interagerar med före-
tagets sociala medier. Enligt Bengtsson & Strojil (2010) och Bjelkengren & Thörnblad (2010) 
är det svårt att sätta ett ekonomiskt värde på kundernas interaktioner, hur mycket är ett inlägg 
på Facebook värt? Tanken kring att skapa relationer med intressenter är i det långa loppet att 
det ska ge en ekonomisk avkastning. Det kan därför vara svårt att se en direkt avkastning på 
relationsinvesteringar.  
 
Förenklat kan en relation mellan investering och avkastning förklaras på följande generella 
sätt. En investering som kostar X kronor och ska ge en intäkt på Y kronor, Y-X/X = ROI (re-
turn on investment). Det är enkelt att se fördelarna med den här typen av investering. När det 
gäller sociala medier så kan vi även se detta som en investering, det kostar X kronor, i form 
av tidigare nämnda kostnader, efter en tid ger investeringen Y kronor, Y-X/X= ROI.  
 
Det råder delade meningar om det går att mäta ROI på sociala medier och hur det skulle kun-
na mätas. Fisher (2009) och Hoffman & Fodor (2010) anser att företag inte ska mäta ROI på 
sociala medier, utan det som ska mätas är avkastning på influenser eller avkastning på enga-
gemang(ROE, return on engagement) vilket dessa studier anser skulle kunna bli det nya ROI 
för sociala medier. Influenser och engagemang är det som användarna skapar och lämnar efter 
sig i form av kommentarer och inlägg på företagens sociala medier, dessa mått visar inte på 
avkastning i pengar.  
 
Hoffman & Fodor (2010) beskriver att företagen inte ska mäta vad de får tillbaka utan istället 
mäta hur mycket tid som investeras av användarna. Connections, creation, consumption and 
control (kontakter, kreation, konsumtion och kontroll) är de fyra viktigaste motiven till att 
använda sociala medier. Dessa fyra’C anses vara viktiga för mätning av sociala medier som 
till största delen består av användaregenererat material, det är kunderna som styr och skapar 
(ibid). Å andra sidan resonerar Blanchard (2011) att investeringar i sociala medier görs med 
pengar, och att ”pengar in” måste mätas i ”pengar ut” och vad som händer på vägen är det 
som skapar värdet. Detta visar tydligt på den problematik som detta arbete behandlar. Den 
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finansiella avkastningen kan redovisas, i form av ökade intäkter eller minskade kostnader. För 
vidare förklaring se sid.18.  
 

 
 

 
Ovan resonemang ger att sociala medier måste behandlas som vilken investering som helst. 
Investeringar är till för att öka värdet på organisationen. För en definition av att skapa och öka 
värde hänvisas här till Jensens (2001) beskrivning av värdemaximeringspropositionen. Det 
kan förklaras som att företagsledare bör fatta alla beslut så att dessa i det långa loppet ökar det 
totala värdet på företaget. Ett företags totala värde kan summeras i alla ekonomiska poster så 
som ägarkapital, skuld, aktier och warrents, och dessa ökas genom investeringar som ger ett 
positivt resultat. För vidare information se Jensen (2001). 
 
Enligt Jensen (2001) är det upp till företagsledare att fatta beslut så att de ökar värdet i bolaget 
och med beslut innefattas även investeringar. Investeringar görs oftast med utgångspunkt för 
att ge avkastning så att företag kan växa. Företag räknar på utfallet av en investering och med 
svaret i handen fattas ett beslut om investeringen skall göras eller inte. En av de modeller som 
används är ROI. ROI avser att visa vilken avkastning investeringen har gett. 
 
Företagsledningar kanske inte förstår sig på sociala medier helt och hållet, menar Blanchard 
(2011), men de förstår att en investering av företagets pengar som inte kan visa någon avkast-
ning är inte heller en bra investering. Eftersom fler och fler företag använder sig av sociala 
medier görs det således investeringar från företag i detta. Investeringar i nya och oförutsägba-
ra ting är det ofta svårt att beräkna avkastningen på. Investeringar, som kan liknas vid inve-
steringar i sociala medier, är investeringar i informationsteknologi (IT) där tidigare studier 
visar att det har varit svårt att mäta den ekonomiska effekten av investeringar, detta stöds av 
flera undersökningar bland annat, Hitt & Brynolfsson, (1996),Gunasekaran, Ngai & McGaug-
hey, (2006) samt Alshawi, Irani & Baldwin, (2003).  

1.2.1 Sammanfattning 
Sociala medier är en ny kanal för organisationer för att kunna nå sina intressenter. För att 
kunna nå ut till intressenterna via sociala medier krävs en investering, om investeringen är i 
tid eller pengar är mindre betydelsefullt, tid är pengar, i alla fall för organisationer. IT är ett 
investeringsfenomen som har studerats tidigare p.g.a. svårigheterna med att beräkna avkast-
ningen. Sociala medier är ett ämne som är likt IT vad det gäller relationen mellan investering 
och avkastning. Det sker investeringar i sociala medier med pengar, därför är det intressant att 
se vilka aspekter som påverkar företag/organisationer i investeringar i sociala medier. För 
organisationer gäller det att göra investeringar med positiv avkastning för att öka sitt värde.  

Handling Reaktion Investering Icke finansiell 
avkastning 

Finansiell 
avkastning 

Relation mellan investering 
och avkastning 

Viktigt, men inte finan-
siell avkastning 

Figur 1 Blanchard (2011, s.221) 
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1.3 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken avkastning som kan uppstå vid investeringar 
i sociala medier. Detta kommer att göras genom en analys av två organisationers investeringar 
i Facebook.  

 
• Vilken avkastning skapar en investering i sociala medier.  

1.4 Avgränsningar 

Studiens syfte är att studera sociala medier utifrån ett investeringsteoretiskt perspektiv. Socia-
la medier kan studeras utifrån ett marknadsföringsperspektiv men för denna uppsats är de in-
vesterings aspekterna kring sociala medier som studeras. Vidare kommer endast ett socialt 
media ett studeras på grund av att det är detta sociala media som används till största delen av 
respondenterna, mediet är Facebook.   
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1.3.1 Disposition 
Följade grafiska bild visar dispositionen för uppsatsens resterande delar.   
 

 
 

I metodkapitlet beskrivs hur teori och empiri till uppsatsen har samlats in. I kapitlet som be-
handlar teorin för uppsatsen presenteras relevanta teorier ifrån tidigare studier som behandlar 
investeringar, IT-investeringar samt sociala medier. Analyskapitlet väver ihop teori och empi-
ri i samma kapitel, analysen grundas i en utvärderingsmodell som är utvecklad för IT-
investeringar. Uppsatsen avslutas med att de slutsatser som uppsatsen utmynnar i preciseras, 
samt ges förslag till fortsatt forskning i ämnet. 

Slutsatser 

Analys 

Empiri Teori 

Teori 

Investeringar IT-investeringar Sociala Medier 

Metod 
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2 Metod 

I detta kapitel motiveras valet av metod, som beskriver vilket tillvägagångssätt som har an-
vänts för att uppnå syftet med uppsatsen.  

2.1 Fallorganisationerna  
Denna studies empiri utgår ifrån två organisationer, valet gjordes utifrån deras aktiva sätt att 
använda sig av sociala medier, i enlighet med Jacobsen (2002) ur en informativ urvalsprocess. 
Organisationerna är Stena Line och Länsstyrelsen i Blekinge. Jag har valt att studera två orga-
nisationer på grund av den begränsade tiden som finns för uppsatsen. De två organisationerna 
skiljer sig åt, Länsstyrelsen är en myndighet som inte drivs för att öka sitt ekonomiska värde, 
men med det ekonomiska medel som de har att tillgå efterstävar de att få ut så mycket som 
möjligt. Stena Line är ett företag som drivs för att öka sitt ekonomiska värde för sina intres-
senter. Jag har valt att intervjua en person från vardera fallföretagen, vars arbetsuppgifter är 
att driva och utveckla sociala medier i respektive organisation. Om fallorganisationer och re-
spondenter gjorts ur ett annat urval, som t.ex. slumpmässigt är det inte säkert att relevant in-
formationen hade kunnat uppnås (Jacobsen, 2002). 

2.2 Kvalitativ ansats  
Jag anser att syftet för uppsatsen är i behov av att diskuteras och förstås med ord. Därför har 
en kvalitativ ansats använts då den i enlighet med Jacobsen (2002) lämpar sig för forskning 
som vill förklara eller bringa klarhet i ett ämne eller fenomen med ord och inte genom siffror. 
Med semistrukturerade intervjuer som metod för insamlingen av det empiriska materialet har 
diskussionen varit i fokus, därmed har jag kunnat få fram resonemangen bakom svaren på 
intervjuguiden. Kvalitativ ansats eller kvantitativ ansats kan båda användas för att söka svar 
på samma problem, men skillnaden är i hur empirin samlas in, via ord eller siffror (Jacobsen, 
2002). 

2.3 Datainsamling 
Som metod för datainsamlingen har jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med 
den anställde som arbetar med att driva och utveckla sociala medier vid vardera fallorganisa-
tion. Enligt Jacobsen (2002) används intervjuer främst i fall där det är enstaka eller ett fåtal 
respondenter, samt att det finns olika typer av intervjuer, som strukturerade och semistruktu-
rerade. 
 
De två intervjuerna utgick ifrån intervjuguiden, som återfinns i bilaga ett, utifrån frågorna 
beskrev respondenterna sina svar utförligt, för att kunna få ytterligare information utifrån sva-
ren ställde jag en del följdfrågor eller kommentarer som gav respondenterna möjlighet att för-
tydliga eller utveckla sina svar. I enlighet med Denscombe (2009), som beskriver att den se-
mikonstruerade intervjumetoden låter intervjuaren ställa frågor kring ett tydligt ämne som ska 
besvaras. Intervjuaren ska samtidigt vara flexibel och lyhörd för att kunna ställa följdfrågor. 
Med denna metod förväntas den intervjuade kunna utveckla sina idéer och tala mer utförligt 
utifrån frågorna och ämnet.  
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Om intervjuerna hade genomförts via strukturerade intervjuer och inga följdfrågor eller kom-
mentarer hade använts, skulle resultatet troligen inte blivit detsamma. Valet av semikonstrue-
rade intervjuer gjordes för att jag anser att denna metod passar för syftet.  
 
Jacobsen (2002) anser även att det finns fler saker som kan påverka utfallet av en intervju. 
Exempel på detta är, platsen där intervjun sker, om den sker via ett personligt möte eller via 
telefon. Platsen kan påverka intervjun så att om respondenten inte känner sig bekväm, eller 
om det finns störande moment runt respondenten och intervjuaren. Intervjun med den anställ-
de på Länsstyrelsen gjordes via ett personligt möte, det var bokat ett rum på respondentens 
arbetsplats. Rummet där intervjun genomfördes var avskilt, så att intervjun kunde genomföras 
utan störande moment. På så vis neutraliserades problemen som Jacobsen (2002) beskriver. 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det information som kan missas vid en telefonintervju, som t.ex. 
ansiktsuttryck och kroppsspråk, dessa kan vara viktiga för intervjun. Intervjun med den an-
ställde på Stena Line genomfördes via telefon, respondenten vid Stena Line nämnde att hon 
placerade sig i ett rum där ljud från det öppna kontorslandskapet inte skulle störa, intervjun 
kunde ske utan några störande moment. Jag anser inte att avsaknaden av informationen från 
ansiktsuttryck och kroppsspråk har kunnat påverka det insamlade materialet i min telefonin-
tervju. 
 
Båda intervjuerna spelades in för att på ett enklare sätt kunna återgå till informationen efter 
intervjuerna, men även för att inte behöva vara koncentrerad på att anteckna samtidigt som 
intervjuerna utfördes och för att kunna föra ett samtal och inte en intervju. Båda responden-
terna svarade, ”ja”, när de blev tillfrågade om det var godkänt att spela in intervjuerna. I en-
lighet med Jacobsen (2002) har jag testat inspelningstekniken vid ett flertal tillfällen för att 
säkerställa att tekniska problem inte skulle störa intervjuerna. 

2.4 Litteraturinsamling 
Sociala medier är ett nytt fenomen, vilket gör att det inte finns några omfattande studier om 
sociala medier och investeringar, utöver de källor som finns redovisade i uppsatsen. För att 
kunna ta fram en teoretisk bakgrund om investeringar i sociala medier har jag valt studier i 
ämnet investeringar inom IT. Detta ämne kan liknas vid dagens investeringar som görs i soci-
ala medier. Dessa studier visar investeringar som har gjorts med osäkerhet på avkastning och 
osäkerhet på vad som har varit värdet i investeringen, samt att det finns abstrakta tillgångar 
vars värde ges genom användning.  
 
Litteraturen har samlats in ifrån databaser och böcker, databaserna har använts för att söka 
efter akademiska texter i ämnena sociala medier och investeringar inom IT. Databaser som i 
huvudsak har använts är: Business Source Premier, Google Scholar och ScienceDirect. Böck-
erna är främst litteratur som behandlar de metoder som jag har valt att använda i denna upp-
sats, men jag har även studerat böcker som behandlar teorier om investeringar, marknadsfö-
ring och sociala medier. 

2.5 Analys 
För analysen av studien krävs ett teoretiskt material och ett empiriskt material. Det teoretiska 
materialet består av studier inom investeringar i IT och effekterna av sociala medier. Analys-
modellen bygger på Gunasekaran et al:s, (2001) utvärderingsmodell för rättfärdigande av IT-
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investeringar. Utvärderingsmodellen har för analysen anpassats till sociala medier utifrån den 
teoretiska referensramen. De inspelade intervjuerna har transkriberats för att på ett enklare sätt 
kunna läsas och återgå till intervjuerna, i enlighet med Jacobsen (2002). Analysen började 
med att jag sökte efter samband och likheter mellan det empiriska materialet och teoretiska 
materialet, för att därefter kategoriseras efter utvärderingsmodellen. Genom analysen har 
samband och likheter mellan de två fallorganisationerna påträffats samt mellan fallorganisa-
tionerna och det teoretiska materialet. Enligt Jacobsen (2002) har det empiriska materialet och 
det teoretiska materialet kopplats ihop i kategorier för att på ett enklare sätt kunna finna sam-
band mellan dessa. Utifrån kategorierna och sambanden har sedan slutsatser dragits och det 
har framkommit faktorer till vilka aspekter som är viktiga för en organisation vid satsning i 
sociala medier. 
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3 Investeringar, IT och sociala medier 
Följande teorikapitel beskriver först vad som ligger till grund för att investeringar genomförs 
och hur de kan analyseras. I kapitlet beskrivs också problemet med investeringar i IT samt 
sociala medier och kapitlet avslutas med att beskriva och förklara den utvärderingsmodell 
som kommer ligga till grund för analysen.  

3.1 Värdemaximeringspropositionen 
När ett företag söker värde är det i form av reala pengar, det kan ses i ökande inbetalningar 
eller färre/lägre utbetalningar, värde skapas av ett positivt kassaflöde. Målfunktionen för ett 
företag är att det bör söka efter det som skapar värde. Att försöka maximera flera mått samti-
digt för att öka värdet utan att veta vilka avvägningar som kan göras mellan dessa mått resul-
terar ofta i beslut som inte leder till värdemaximering. Organisationer som väljer att bara max-
imera ett mått för att mäta värde blir mer exakta i sin delegering av arbetsuppgifter, detta bör 
då generera mer värde till företaget likt värdemaximeringspropositionen (Jensen, 2001). 
 

 
 
Figur 2 Jensen (2001, s.300) 

Jensen (2001) beskriver värdemaximeringspropositionen genom följande exempel: ett företag 
som vill maximera årsvinsten och marknadsandelarna samtidigt. Vid en viss marknadsandel 
är årsvinsten hög, men vid vidare ökande av marknadsandelar sjunker årsvinsten p.g.a. t.ex. 
ökade kostnader i marknadsföring eller sänkta priser. Det är inte logiskt att försöka maximera 
båda värdena samtidigt, beslutsfattarna måste då göra ett val om vilket värde som ska maxi-
meras. Företaget kan inte öka det ena värdet utan att försaka det andra. För ett företag att ha 
fler än ett värde att maximera samtidigt skapar förvirring och felaktiga beslut (ibid).  

3.2 Investering 
För modeller vid investeringsbedömningar bör inte vinst eller intäkter används utan kassaflö-
den. Kassaflöden kan ses som in och ut betalningar för investeringen och skillnaden mellan 
dessa är avkastningen på investeringen. Så länge kassaflöden används som modell för inve-



Henrik Johannesson   Sociala medier 

 16 

steringsbedömning uppfylls målfunktionen för företaget likt värdemaximeringspropositionen 
(Numminen, 2008).  
  
Ett företag bör endast göra investeringar som ger en avkastning som är större än noll, detta för 
att uppnå värdemaximeringspropositionen (Numminen, 2010). Vid mätningar av lönsamhet 
av investeringar används främst diskonterade kassaflödesmodeller som t.ex. nettonuvärde 
(NPV) och internränta (IRR). Den modell som används oftast är NPV, då den tar hänsyn till 
risker, pengars värde över tiden och kostnaden för att få pengar, vilket är viktiga delar i be-
dömningen om en investering skall genomföras eller inte (Berk & DeMarzo, 2007). 
 

NPV = −I +
E CFt( )
1 + k( ) tt=0

T

∑
 

 
Förklaring till variablerna i NPVmodellen: 
I = Investeringsgrundkostnad 
CF = Kassaflöden vid tidpunkten t 
k = diskonteringsräntan 
E = förväntningsfaktorn d v s sannolikheten för kassaflödet och är med för att 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). 
 
En investering med ett NVP som är större än noll, är en investering som bör genomföras. Des-
to större NPV desto mer avkastning från investeringen (ibid). Vilket ger att företag endast bör 
investera i projekt som har ett nettonuvärde över noll, i enlighet med värdemaximeringspro-
positionen. Genom att förstå beslutsreglerna för investeringar kan man också förstå varför 
nettonuvärdesmodellen ger en bra investeringsbedömning. Företagens mål är att maximera 
företagens värde. En investeringsbedömning baseras på kassaflöden, värdet på pengar över 
tiden och risk. Nettonuvärdesmodellen tar hänsyn till alla dessa aspekter (ibid). 

3.2.1 Kassaflöden 
Kassaflöde är differensen mellan företagens inbetalningar och utbetalningar. Det kassaflöde 
som finns kvar är det som är möjligt att betala ut till aktieägare, vilket ger företagens mark-
nadsvärde (Numminen, 2010). Investeringsmodellen NPV är baserad på kassaflöden så om 
företag, enligt Numminen (2010), endast gör investeringar med ett NPV större än noll bör det 
öka värdet på företagen. 

3.2.2. NPV och osäkerhet 

När investeringar görs finns det konsekvenser som påverkar kassaflödet, dessa konsekvenser 
måste tas i beaktande. Vissa av konsekvenserna vet man när de inträffar och hur de påverkar 
kassaflödet men vissa konsekvenser är osäkra. Vid osäkerhet vet man inte om, när eller hur 
mycket dessa konsekvenser påverkar kassaflödet i investeringen. Enligt Numminen (2010) 
kan de osäkra konsekvenserna delas in i två grupper, konsekvenser som inte påverkar kassa-
flöden och konsekvenser som kommer påverka kassaflödet, men när i tiden kan inte definie-
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ras. När definieras av s i modellen nedan, detta är ett oplanerat tal då när inte kan bestämmas 
(Numminen, 2010). 
 

 
 
Figur 3 Numminen (2010, s.50)  
De streckade linjerna visar valmöjligheter och de solida linjerna representerar där ingen valmöjlighet finns. 

3.3 IT och sociala medier 
IT-investeringar har studerats på grund av att IT anses vara ett fenomen där det finns svårig-
heter med att kunna se hur avkastningen på investeringen påverkar organisationers kassaflö-
den. Sociala medier kan idag jämföras med IT utifrån svårigheterna med att räkna ut vad in-
vesteringar ska ge i avkastning då dessa båda fenomen inte alltid ger en direkt avkastning i 
reala pengar utan ofta i något abstrakt, som kanske kommer påverka kassaflödet i organisatio-
nen.   
 
Företag investerar pengar i IT med en förhoppning om avkastning. Flera studier visar t.ex. att 
denna avkastning inte kommit som tänkt och att det är komplicerat att mäta effekten av inve-
steringen (Hitt & Brynolfsson, 1996, Gunasekaran, Ngai & McGaughey, 2006 och Alshawi, 
Irani & Baldwin, 2003). 
 
Enligt Blanchard (2011) gör organisationer investeringar i sociala medier med pengar, pengar 
måste mätas i pengar för att kunna presenteras som finansiell avkastning, inte i abstrakta vär-
den som t.ex. antalet ”vänner” eller ”gillar”. Vid en investering i sociala medier följer en rad 
med delmoment innan avkastningen på investeringen kan mätas i pengar. Blanchard (2011) 
beskriver dessa delmoment som handling, reaktion och icke finansiell avkastning. Det börjar 
med en investering, pengar ut, som sedan följs av handling t.ex. lansering av en Facebook 
sida. I nästa steg sker en reaktion ifrån Facebooks medlemmar, förhoppningsvis en positiv 
reaktion, som innebär att medlemmarna vill bli ”vänner” med företaget. Med en investering i 
pengar, en lansering på Facebook och en reaktion från Facebooks medlemmar, görs en mät-
ning av ickefinansiella mått. Mätningen visar de abstrakta värden som t.ex. hur många som 
har ”gillat” företaget, hur mycket mer trafik företagets hemsida har fått och ökad inställning 
till företaget. Statistik visar inte kassaflödet, det är först i nästa steg när en jämförelse av inbe-
talningar innan lanseringen av Facebooksidan och efter en viss tid, som finansiella effekter 
kan mätas. Mätningar används för att beräkna eventuell finansiell avkastning. Enligt Blan-
chard (2011) är det endast genom att kunna presentera finansiell avkastning som sociala me-
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dier kommer att finns i företagen. Blanchard (2011) menar också att finansiell avkastning kan 
redovisas på två olika sätt, sänkta kostnader eller ökade intäkter, vilket är en påverkan av kas-
saflödet.   
 
 

 

 
Enligt Fisher (2009), Hoffman & Fodor (2010) och Nair (2011) är det vad användarna skapar 
och lämnar efter sig i sociala medier som bör mätas eftersom det är vägen till avkastning, av-
kastning på engagemang, ROE (return on engagement). ROE är handling, reaktion och icke-
finansiell avkastning, vilket också är de abstrakta måtten som är svåra att mäta i pengar.  
 
Enligt Hitt & Brynolfsson (1996) har IT-investeringar kunnat visa ekonomiska fördelar för 
konsumenter och sänkta kostnader för företag, men utan att visa ökad lönsamhet för företa-
gen. De sänkta kostnaderna har också skapat lägre intäkter allt eftersom IT har blivit tillgäng-
ligt till ett lägre pris (ibid). Inom sociala medier finns det effekter som påverkar kassaflödet 
men även detta har varit svårt att visa att det skapar ökad lönsamhet för företagen som t.ex. 
kundsupport, branding och omvärldsbevakning (Blanchard, 2011). 
 
Thompsons, Poh Kam & Ee Hui (2000) menar att IT-investeringar görs av fyra olika anled-
ningar, transaktion, strategisk, informativ och framkant. Olika typer av företag gör IT-
investeringar av olika anledningar eftersom IT har olika roller i olika företag. IT är ofta kopp-
lat till företagets strategi. IT-investeringar som görs av transaktionsanledningar är för att före-
taget ser en fördel med IT som ett medel för att minska kostnaderna för en process. Invester-
ingar av strategiska anledningar används för att skapa ett försprång till konkurrenterna och på 
så vis öka marknadsandelar och försäljningssiffror. Informativa anledningar för IT-
investeringar ger möjligheten att effektivisera sättet att distribuera information. IT-
investeringar som görs för att företaget ska vara i framkant är rena tävlingsmål, företaget ska 
vara det främsta inom IT jämfört med konkurrenterna (ibid). 
 
Thompson, Poh Kam & Ee Hui (2000) påpekar att det visar sig att priset på IT har minskat så 
mycket att de flesta företag har råd med IT. Detta leder till att IT ses som en strategisk nöd-
vändighet och inte enbart är en strategisk fördel. IT skapar inte längre något övertag från kon-
kurrenterna då instegströskeln är lägre och i princip alla företag har tillgång till samma IT. 
Vidare menar Hitt & Brynolfsson (1996) att det saknas en modell som kan visa exempel på 
kopplingar mellan vad som har investerats och vad investeringen ger. Hitt & Brynolfsson 
(1996) m fl. har även upptäckt att det finns dolda kostnader och abstrakta fördelar inom IT-
investeringar, det försvårar analysen av investeringens värde. Likt Hitt & Brynolfsson anser 
Fisher (2009) och Hoffman & Fodor (2010) att sociala medier idag har liknande svårigheter 
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som IT-investeringar med att mäta den ekonomiska effekten av investeringen. Då det även 
inom sociala medier finns abstrakta fördelar och dolda kostnader som inte är lätta att analyse-
ra.  
 
Enligt Anandarajan & Wen (1999) är IT-investeringar för komplexa för traditionella invester-
ingsmodeller, detta för att IT-investeringar innehåller både konkreta och abstrakta fördelar 
och dolda kostnader. IT-investeringar påverkas av strategiska fördelar som inte går att kvanti-
fiera och IT påverkas av den snabba utvecklingen inom området. Det är därför svårt att an-
vända traditionella investeringsmodeller för att beräkna IT-investeringar.  
 
Investeringsmodeller som ROI, IRR, NPV och återbetalningstid används ofta för att beräkna 
den ekonomiska avkastningen på IT-investeringar, dessa modeller tar t.ex. inte hänsyn till de 
abstrakta fördelarna eller de dolda kostnaderna, enligt Alshawi, Irani & Baldwin (2003). Det 
har lett till att flera företag insett att det är möjligheten att kunna mäta de abstrakta värdena 
som saknats i de traditionella investeringsmodellerna, företag är i behov av en modell som 
även kan mäta de abstrakta effekterna. Det har gets förslag på lösningar till detta problem, se 
figuren på sidan 17 av Numminen, (2010). 
 
Enligt Alshawi, Irani & Baldwin (2003) ger IT per se inga fördelar utan fördelarna kommer 
ifrån hur IT används, som t.ex. om IT gör så att en process går snabbare att utföra, är fördelen 
inte att det går snabbare, utan vad som görs med den vunna tiden (ibid). Med detta kan IT ses 
som ”general purpose technology”, vilket menar att teknik per se inte tillför någon värdeök-
ning utan det är vad som görs med tekniken som skapar ett värde (Jacobs & Nahuis, 2002). 
Nair (2011) menar att innan en satsning på sociala medier ska göras bör företagen utveckla en 
tydlig plan, det räcker inte för företagen att bara skaffa sig en Facebooksida eller ett Twitter-
konto för att personer ska hitta företagen i sociala medier. Enligt Blanchard (2011) behöver 
företagen en plan för detta och de behöver vara aktiva om de ska lyckas. Planen bör innefatta 
vad företagen vill uppnå med sitt sociala media, ökat antal kunder, sänkta kostnader osv. Pla-
nen bestämmer målet med det sociala mediet och skapar något att mäta emot. I enlighet med 
vad Alshawi, Irani & Balwin (2003) anser om att IT per se inte skapar värde utan hur det an-
vänds, så skapar inte ett konto på Facebook eller Twitter per se ett värde, utan det är hur kon-
tona utnyttjas som kan skapa värde. 

3.4 Utvärderingsmodell 
Enligt Gunasekaran et al. (2001) har tidigare studier varit fokuserade på förhållandet mellan 
kostnad och intäkt. När detta förhållande kanske inte visar sig tydligt i IT-investeringar har 
det istället varit de strategiska och abstrakta fördelarna som har blivit en värdemätare. Vidare 
påpekar Gunasekaran et al. (2001) att dessa mått har saknats i tidigare modeller och detta är 
en av anledningarna till de svårigheter som finns med värderingar av IT-investeringar. Guna-
sekaran et al. (2001) har utvecklat en modell som presenter de strategiska och abstrakta förde-
larna med IT-investeringar. De abstrakta fördelarna går inte att mäta i någon valuta, vilket 
skapar problem då de kan påverka kassaflödet för en IT-investering (ibid). Likt detta bör då 
abstrakta fördelar för sociala medier kunna påverka kassaflödet för dessa investeringar.  
 
Modellen som Gunasekaran et al. (2001) har skapat består av fem kategorier, strategiska, tak-
tiska, operativa, konkreta och abstrakta. När de fem kategorierna har tagits i beaktande ska 
modellen kunna ge ett realistiskt och kostnadseffektivt sätt för att bedöma om en IT-
investering bör genomföras. Se Gunasekaran et al:s(2001) modell på sid. 21. 
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3.4.1 Strategisk konsekvenser 
Faktorer som påverkar strategierna för företaget måste vara sammankopplade med målen. Det 
finns två syften med detta. Det första är att ge en strategisk riktning och visa på strategisk 
medvetenhet och vilja. Det andra bestämmer gränserna och parametrarna som de olika fakto-
rerna mäts emot. Viktigast är att de är logiska och välgenomtänkta, för att samtidigt peka ut 
riktningen för företaget (Gunasekaran et al, 2001). Med koppling till vad Nair (2011) menar 
med att investeringar i sociala medier bör vara kopplat till organisationens strategi, kan det 
här ses likheter med vad Gunasekaran menar. Investeringar som inte är kopplade till någon 
strategi kanske ger en negativ påverkan av en organisations kassaflöden.  

3.4.2 Taktiska konsekvenser 
Här definieras resurserna för projektet och det är därför nödvändigt att utforma taktiska och 
kritiska framgångsfaktorer, dessa faktorer ska vara projektspecifika. Det är viktigt att fakto-
rerna uppnås och att det skapas mätverktyg. (Gunasekaran et al, 2001) Som exempel kan det 
för sociala medier vara skapandet av mått som ROE och att dessa uppnås, samt att se en kopp-
ling mellan ROE och kassaflöden.  

3.4.3 Operativa prestationer 
I den operativa delen identifieras de projektspecifika kritiska framgångsfaktorerna, dessa krav 
måste följas dagligen om projektet ska lyckas. När de kritiska framgångsfaktorerna har identi-
fierats ska även små men exakta prestationsmått tas fram (ibid). Med mätpunkter och faktorer 
att mäta emot skapas det möjlighet att följa strategin som investeringen skall följa, det gör det 
således möjligt att se om investeringen når sitt avkastningsmål samt eventuella del mål. 

3.4.4 Abstrakta fördelar 
För projekt i företag finns en summa pengar, dessa pengar ska investeras i det projekt som ger 
mest avkastning. Vissa projekt har en bestämd summa som de ska ge i avkastning, annars blir 
projekten inte godkända. Denna syn på investeringar passar inte alla projekt. IT-investeringar 
är av den typen som inte bara bör värderas en gång utan de behöver omvärderas hela tiden, då 
de förändras över tiden, samt att de innehåller abstrakta fördelar som inte alltid går att värdera 
(ibid). För sociala medier finns det abstrakta fördelar som indirekt kan påverka kassaflödet för 
investeringen, dessa behöver analyseras allt eftersom de upptäcks. De abstrakta fördelarna ska 
om möjligt värderas och se när, hur och om de kommer att påverka kassaflödet. 

3.4.5 Konkreta konsekvenser 
Följande frågor övervägs, är företaget i rätt position för investeringen? var kommer finansie-
ringen ifrån? är investeringen i linje med företagets övergripande strategi? vad är effekterna 
av investeringen? det sista kan vara ökad lönsamhet, ROI etc. När den finansiella statusen på 
investeringen är mätt ska den matchas emot företagets finansiella krav. Detta är viktigt för om 
prognosen för investeringen är för optimistisk, och innefattar för positiva fördelar, kan det 
resultera i att projektet inte ses som framgångsrikt. Ett lyckat investeringsbeslut ska ge en 
positiv avkastning (ibid).  
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3.5 Sammanfattning 
Ett företag bör, enligt värdemaximeringspropositionen, endast maximera ett värde åt gången, 
givet målfunktionen för ett företag är det ökat marknadsvärde som driver företagen. För att 
öka marknadsvärdet bör endast investeringar med NPV över noll göras. Investeringar i IT och 
sociala medier görs även om osäkerheten om ett NPV över noll finns. Tidigare studier har 
visat att IT kan ge kostnadsbesparingar och ekonomiska fördelar för kunder, men kan inte visa 
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Figur 5 Gunasekaran et al, (2001, s. 354) 

Figur 5 har anpassats till sociala medieinvesteringar för att bättre kunna ligga till grund för analysen i uppsatsen. En 
del av underkategorier har bytts ut så att modellen kan används för sociala medier. Exempel, ROI till ROE och rättfär-
digande av investeringar i IT-projekt till rättfärdigande av investeringar i sociala medier.  
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på ökad lönsamhet för företaget. Enligt Alshawi, Irani & Baldwin (2003) och Fisher (2009), 
Hoffman & Fodor (2010) och Nair (2011) ger IT och sociala medier organisationer abstrakta 
fördelar som är svåra att mäta och sätta ett värde på. Enligt Gunasekaran et al., (2001) är det 
möjligheten att kunna mäta dessa abstrakta värden som saknats i traditionella investeringsmo-
deller. Gunasekaran et al., (2001) har utvecklat en utvärderingsmodell som företag bör ta i 
beaktande vid investeringar i IT. Med denna modell ska företag kunna utvärdera vad IT kan 
ge till företaget ur olika aspekter och vad företaget behöver ändra och utveckla för att kunna 
dra nytta av fördelarna med IT. Dessa fördelar bör leda till positiva kassaflöden för att möta 
värdemaximeringspropositionen och målfunktionen för ett företag. 
 
Vissa aspekter kan direkt kopplas till kassaflöden, vissa aspekter har en indirekt koppling me-
dan andra kan vara svåra att koppla till kassaflöden. Vissa av aspekterna är inte linjära, då 
dessa kanske påverkar kassaflöden men man vet inte när. Att studera hur och när dessa aspek-
ter påverkar kassaflödet för investeringen är något som är nödvändigt för att kunna ta lärdom 
vid investeringar av den här karaktären. Se modell av Numminen (2010), sid. 17. 
 
Likt IT bör sociala medier vara förankrat i organisationen och i strategin för att på så vis veta 
vad som förväntas av sociala medier. Genom att förankra sociala medier i strategin och ut-
forma en plan så sätts även mål upp. För att kunna mäta, måste det finnas definierade mål att 
mäta emot.  
 
Sociala medier mäts idag genom att se vad användaren lämnar efter sig och det görs även 
mätningar på avkastning i pengar i form av ROI. Det som är problematiskt med mätningar i 
sociala medier är att kunna förstå innebörden av de värden som användare skapar och delar 
med sig om organisationen. Dessa abstrakta värden bör tas i beaktande vid en investering i 
sociala medier, det är engagemanget hos kunderna som är vägen till avkastning. 
 
Flera av de funktioner som sociala medier innehåller kan härledas till skapandet av positiva 
kassaflöden, som t.ex. kundsupport, branding och omvärldsbevakning. Dessa kan via sociala 
medier utföras till lägre kostnader (Blanchard, 2011). 
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4 Analys 
I detta kapitel används teorierna för att analysera det empiriska materialet. Framförallt sker 
kopplingar till den omarbetade modellen ifrån föregående kapitel. Först kommer en beskriv-
ning av fallorganisationerna. 

4.1 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är en länk mellan medborgare, kommun, regering och staten. Landshövdingen 
är chef för Länsstyrelsen och ser till att informationen om vad länet är i behov av kommer 
fram till kommun, regering och staten, likaså tvärtom. Länsstyrelsens uppdrag är till stor del 
att informera och diskutera med medborgarna. Länsstyrelsens satsning i sociala medier är inte 
styrd av någon budget och satsningen har således inget avkastningskrav, men Länsstyrelsen 
strävar ändå efter att få ut så mycket som möjligt ur sin investering. Sociala medier ingår i 
Länsstyrelsens riktlinjer för kommunikation. Länsstyrelsen har anställt en kommunikatör i 
vars uppdrag det ingår att sköta om, och implementera, sociala medier i organisationen. 

4.2 Stena Line 
Stena Line är ett rederiföretag som har funnits i ca 70 år, företaget bedriver godstrafik och 
persontrafik till sjöss. För ca ett och ett halvt år sedan började Stena Line använda sig av soci-
ala medier, då anställdes även en social webbstrateg. Stena Line är ett företag som ökar sitt 
värde genom att sälja båtturer och därför är deras övergripande strategi att sälja, så även med 
sociala medier. Sociala medier behandlas dock inte enbart som försäljningskanal utan även 
som informationsspridare och dialogförare. 

4.3  Strategisk konsekvenser 
Både Stena Line och Länsstyrelsen har kopplat sina satsningar i sociala medier till organisa-
tionernas strategier. För dessa fallorganisationer har sociala medier ännu inte blivit ett eget 
verktyg utan istället blivit ett komplement till organisationernas informationskanaler och sälj-
kanaler. Enligt Nair (2011) bör företag inte se sociala medier som ytterligare en marknadsfö-
ringskanal utan mer som ett komplement till befintliga kommunikationskanaler, eller helst 
som ett eget kommunikationsverktyg. Vidare menar Blanchard (2011) att när företag gör sats-
ningar i sociala medier måste det finnas en plan om vad det sociala mediet ska uppfylla, detta 
bör då vara kopplat till företagets strategi. Även inom IT-investeringsteorier anses det att den-
na koppling finns och att den är viktig för att företaget ska kunna dra nytta av de strategiska 
fördelarna (Thompson, Poh Kam & Ee Hui, 2000). Eftersom sociala medier idag är en snabbt 
växande kanal för kommunikation och en aktiv plattform för kunder, så är sociala medier en 
kanal där det gäller för företagen att finnas. Stena Lines representant nämner att många före-
tag idag anser att det är viktigt att finnas på Facebook, men de vet kanske inte varför, men de 
ska vara där. Stena Line vet varför de ska finnas i sociala medier och de har en strategisk plan 
om vad det sociala mediet ska tillföra företaget. 
 
Enligt Hitt & Brynolfsson (1996) har IT skapat kostnadsfördelar genom att ha effektiviserat 
arbetsuppgifter och produktionsprocesser, både Stena Line och Länsstyrelsen anser att sociala 
medier har skapat kostnadsbesparingar genom ett mer kostnadseffektivt sätt att kommunicera 
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med sina kunder. Kostnadsfördelar och kostnadsbesparingar kan relateras till positiva kassa-
flöden, t.ex. genom att sociala medier har en lägre kostnad för informationsspridning så kan 
företagen minska sina utbetalningar i tryckkostnader för information. 

4.4 Taktiska konsekvenser 
Implementeringen av sociala medier hos de båda fallorganisationerna har gått från att vara ett 
fåtal som arbetar med sociala medier till att det i organisationerna har utbildats ambassadörer, 
personer som ska hjälpa organisationerna med arbetet i sociala medier. Initiativet att börja 
med sociala medier har hos de båda fallorganisationerna kommit ifrån högre positioner i or-
ganisationerna. Vilket tyder på att ledningen i de olika organisationerna är medvetna om vad 
sociala medier är. Hos båda fallorganisationerna har det tagit tid att arbeta in sociala medier i 
organisationerna, enligt båda respondenterna tar det tid att hitta och utbilda ambassadörer. 
 
Inom sociala medier finns det enkla och kostnadseffektiva sätt att få fram statistik. Att ha till-
gång till denna information är viktigt för att se vad mediet har skapat. Stena Line mäter socia-
la medier genom tre KPIer (Key Performance Indicators) ROE, räkvidd och försäljning. Stena 
Line mäter sina KPIer en gång i kvartalet, de har bara gjort två mätningar såhär långt. Läns-
styrelsen har inte tagit fram några KPIer än, men enligt Länsstyrelsen kommer det att göras i 
framtiden. Ett mått som Länsstyrelsen nämnde, men inte mäter med än, var att de räknade 
med att varje ”vän” på Facebook har i genomsnitt 140 ”vänner”. Detta mått ger ett ungefärligt 
värde av hur många som ser organisationens budskap, detta mått räknar på räckvidden av ett 
meddelande, detta mått används även av Stena Line. 
 
Stena Lines formel för ROE ger dem en procentsats på hur pass engagerade deras ”vänner” är, 
genom att ställa upp en formel på följande sätt: ROE = ((antalet ”gillar” + antalet kommenta-
rer + antalet uppladdningar) - antalet ”vänner”) / antalet ”vänner”. För Stena Line är ROE den 
viktigaste siffran just nu, den har nyligen börjat ge historik så de kan snart börja med statistis-
ka analyser. Räckvidd är ett mått som används inom traditionell media där antalet läsare mul-
tipliceras med ett givet antal personer som också anses få information om nyheten via sprid-
ning. För Facebook använder Stena Line ett tal på 140 som anses vara det genomsnittliga an-
talet ”vänner” en person har på Facebook. För denna formel tar Stena Line antalet kommenta-
rer, ”gillar” och delningar vilket multipliceras med 140 vilket ger dem räckvidden. För att 
kunna mäta försäljningen använder sig Stena Line av Google Analytics, som är ett gratis 
webbverktyg som ger information om hur kunder har interagerat med företagets hemsida, som 
varifrån kunden kommer, köp, hur lång tid som spenderades på sidan osv. 
 
Dessa mått som Stena Line använder sig av stämmer överens med vad Hoffman & Fodor 
(2010), Nair (2011) och Fisher (2009) menar, att det är avkastningen på användarnas engage-
mang som ska mätas. Länsstyrelsen mäter idag ingenting, då de anser att det är för tidigt på 
deras resa för att börja med mätningar, men i framtiden kommer de att göra detta, bara rätt 
verktyg hittas. Enligt Fisher (2009) och Blanchard (2011) bör dessa mått finnas klara innan ett 
företag börjar sin satsning på sociala medier, detta för att veta vad man ska mäta. Varken Fi-
sher (2009) eller Blanchard (2011) nämner hur ett företag ska räkna, det är upp till varje före-
tag att hitta vad som passar deras mål och strategi.  

4.5 Operativa aspekter 
Den främsta anledningen till att finnas i sociala medier har för de båda fallorganisationerna 
varit att kunderna finns där. Sociala medier ses av båda fallorganisationerna som kanaler för 
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kommunikation. Enligt Blanchard (2011) måste syftet med vad sociala medier ska ge till or-
ganisationen vara bestämt från början. Stena Line som är ett säljande företag ser alla sina ka-
naler som säljande eftersom det är detta som är företagets affärsplan. Deras främsta syfte är 
ändå att använda sig av sociala medier för att skapa relationer, vilket i sin tur ska leda till för-
säljning. Länsstyrelsen som inte är en säljande organisation arbetar ändå för att sprida sitt 
budskap och visa vad de gör för sitt län, men syftet är det samma, att skapa relationer med 
kunderna. En viktig del för Länsstyrelsen är att kunna använda sig av sociala medier vid en 
eventuell krissituation, före en eventuell kris behövs en bra stock med ”vänner” och ”följare”, 
som kan hjälpa till att sprida budskapet. Att använda sig av sociala medier som informations-
spridare vid kriser är också ett sätt att påverka kassaflöden i en positiv riktning, då organisa-
tionen inte behöver köpa tid i radio och tv för att informationen ska spridas. Genom att kunna 
nå ut till mycket folk och med en snabb spridning kan det skapa kostnadsfördelar när det gäll-
er att sprida information, vid en kris eller inte. Detta kan då påverka kassaflödet genom lägre 
utgifter för spridning av information.  
 
För att ett socialt media ska överleva och växa är det viktigt att det hela tiden händer något, 
Stena Line menar att i sociala medier är man inte bara informatör utan även underhållare. Un-
derhålls inte ”vännerna” är risken stor att de tröttnar och inte återkommer, därför är kunden 
och dialogen de två mest kritiska framgångsfaktorerna för sociala medier.  

4.6 Abstrakta fördelar 
Sociala medier i sig skapar många abstrakta fördelar, och det är viktigt för en organisation att 
veta vad som kan göras med fördelarna så att de skapar värde. Värden som sociala medier 
skapar, enligt fallorganisationerna, är dialog med kunder, förtroende, konkurrensfördelar, 
branding, kundservice osv. Några av dessa abstrakta värden kan även återfinnas inom IT, så 
som kundservice, branding och konkurrensfördelar. Enligt Gunasekaran, Ngai & McGaughey 
(2006) är det svårt att mäta abstrakta fördelar, men de måste tas i beaktande vid en utvärde-
ring av IT-investeringar. Lika så bör även hänsyn tas till de abstrakta fördelarna vid utvärde-
ring av investeringar i sociala medier. Att mäta värdet av en ”vän” på Facebook är kanske 
något som kommer bli möjligt i framtiden, men att behålla en gammal kund är mindre kost-
samt än att skaffa en ny. De abstrakta värdena påverkar troligen kassaflödet för investeringen 
någon gång, men när och hur är svårt att uppskatta. Enligt Numminen(2010) bör dessa förde-
lar delas in i två grupper; de som inte påverkar kassaflöden och de som påverkar kassaflöden, 
men när det inträffar är osäkert. 

4.7 Konkreta konsekvenser 
Genom analysverktygen och beräkningar har Stena Line kunnat få fram konkreta siffror på 
sina kunders engagemang via ROE och hur långt deras information når via räckvidd. Länssty-
relsen har däremot inte börjat mäta i konkreta tal, det som de kan se är dock att det finns in-
tresse från medborgare. Konkreta konsekvenser inom IT-investeringar är avgörande då det är i 
denna del som de ekonomiska beräkningarna ska övervägas, vilket i sin tur avgör om invester-
ingen är möjlig och om den passar i företagets ekonomiska instrument (Gunasekaran et al., 
2001). Organisationerna ser idag att avkastningen inte visar sig i pengar utan i ROE och räck-
vidd. Enligt Stena Line har det gått för kort tid för dem för att kunna börja mäta ekonomiska 
värden, det skulle bara ge en felaktig bild. Med tiden kommer Stena Line troligen kunna se en 
tydligare ekonomisk effekt och då kunna börja mäta i ekonomiska tal. Fram till idag kan Ste-
na Line se att deras ROE och försäljning där personer kommer ifrån Facebook har en relation. 
Stena Line är säkra på att sociala medier är en viktig kanal för försäljning.  
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För Länsstyrelsen som inte styrs av någon budget och som inte har varit aktiva i sociala medi-
er mer än ett par månader, så finns det i nuläget inte så mycket statistik, därför har det inte 
gjorts några mätningar. Länsstyrelsen avser att i framtiden göra någon form av mätning, men 
den kommer inte att vara för ekonomiskt syfte utan endast för statistik.  
 
För båda fallorganisationerna är kundservice en viktig del av övervägandet för att vara aktiva 
i sociala medier. Det är viktigt att företag som ska satsa på sociala medier är medvetna om att 
det är en aktiv kundservice, som kräver svar dygnet runt för att kunna nå framgång. En kund-
service via sociala medier kan ge minskade utgifter i form av lön till telefonister. Som exem-
pel har det amerikanska kabel-tv företaget Comcast lagt om hela sin kundtjänst till sociala 
medier och blivit mer aktiva istället för att vänta på att kunderna ska kontakta dem. Detta har 
lett till att varumärket har fått bättre status hos kunder och på så vis ökat i antalet abonnenter. 
Mer nöjda kunder ger ett ökat kassaflöde (Weinberg, 2009).   
 

4.8 Ekonomiska effekter 
Enligt Blanchard (2011) kan sociala medier ge ekonomiska effekter om det används på rätt 
sätt och om det är det som är syftet. För de två fallorganisationerna ser det lite olika ut, Läns-
styrelsen har inte som mål att finna ekonomiska effekter med sin satsning i sociala medier, 
dock nämns det att sociala medier är ett mindre kostsamt sätt att kommunicera med medbor-
gare och företag i länet. För Stena Line, som söker ekonomiska effekter, har de precis börjat 
se ett samband mellan deras mätningar i ROE och försäljning, ökat ROE och mer försäljning 
där kunderna kommer ifrån Facebook. Stena Line tror att sociala medier kommer att vara ett 
viktigt verktyg för försäljning, men för att det ska vara framgångsrikt behövs ständig aktivitet 
i sociala medier för att kunderna inte ska svika. Det krävs dessutom att större delar av organi-
sationen är involverad i utvecklingen av Stena Lines sociala medier, genom t.ex. ambassadö-
rer. Båda fallorganisationerna har anställt personal för sociala medier, vilket tyder på att orga-
nisationerna ser sociala medier som något värdefullt att satsa på. Enligt Blanchard (2011) an-
ses fallorganisationerna investera pengar i sociala medier. 

4.8.2 Kassaflöden 
Både Länsstyrelsen och Stena Line nämner att satsningarna i sociala medier har relation till 
aktiviteter i organisationerna som ger minskade utbetalningar, vilket enligt kassaflöden skulle 
innebära förändringar till det positiva. Detta är dock inget som organisationerna har räknat på. 
Ett exempel som Länsstyrelsen nämner är att sociala medier är mindre kostsamt när det gäller 
att nå ut med information, Länsstyrelsen kan också se att ett flertal personer, och företag i 
länet, har nåtts av budskapen. Med traditionell media var det inte möjligt att få den här typen 
av respons så snabbt. Stena Line nämner flera aktiviteter som har relationer till kassaflöden, 
som t.ex. lägre kostnader för reklam, marknadsundersökningar, produktutveckling. Stena Line 
gjorde ett test genom att låta deras ”vänner” på Facebook skapa sin ”drömkryss”, där ”vän-
nerna” fick välja mat, musik, osv. för resan. Stena Line fick in över 700 förslag, ”vännerna” 
på Facebook har därmed bidragit till produktutveckling och marknadsundersökning. Påverkan 
på kassaflöden är möjligtvis inte direkt, men kommer troligen att påverka detta längre fram i 
investeringen. Det är dessa osäkra aktiviteter som är i behov av att lyftas fram och tas i beak-
tande vid bedömningen av investeringar, i enlighet med Numminen(2010).  

4.8.5 Viktiga aspekter 
För de båda fallföretagen har det varit kunden, och dialogen med kunden, som har varit den 
främsta anledningen till satsningen i sociala medier. Ur ett investeringsperspektiv är det vik-



Henrik Johannesson   Sociala medier 

 27 

tigt för organisationerna att finna vilka aspekter med sociala medier som kan påverka kassa-
flödet, då det är genom positiva kassaflöden som investeringen kan ge ökat värde till en orga-
nisation (Numminen, 2010). En annan aspekt som är viktig för fallorganisationerna, samt 
inom IT och sociala medier är kopplingen till organisationernas strategier, att ta denna aspekt 
i beaktande är avgörande för om en organisation ska lyckas med förankringen av satsningen 
eller inte, oavsett om det gäller sociala medier eller IT (Thompson, Poh Kam & Ee Hui (2000) 
och Nair (2011). 



Henrik Johannesson   Sociala medier 

 28 

 

5 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras slutsatserna för uppsatsen. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
studier.  
 
I denna uppsats har problemen med effekterna av investeringar i sociala medier diskuterats 
utifrån tidigare studier om IT-investeringar. Problematik med att kunna mäta den ekonomiska 
effekten av investeringen samt studier som diskuterar effekterna av sociala medier. Syftet med 
uppsatsen som presenterades i första kapitel var: 
 

• Vilken avkastning skapar en investering i sociala medier.  

 
Som tidigare studier om IT-investeringar har visat är det svårt att se den direkta avkastningen 
av investeringen. Detta bekräftas också av de båda fallorganisationerna då dem inte har kun-
nat se någon direkt avkastning ifrån sina investeringar. Dock kan dem mäta de abstrakta vär-
dena genom t.ex. ROE och räckvidd. Det framkommer också att sociala medier har skapa 
fördelar för de båda fallorganisationerna som kan påverka kassaflödet i organisationerna, då 
främst genom sänkta kostnader. Eftersom sänkta kostnader är den nu tydligaste ekonomiska 
konsekvensen av sociala medier är det svårt att se den direkta ekonomiska avkastningen. Det 
kommer att dröja innan organisationerna kan se någon ekonomisk avkastning från invester-
ingen i sociala medier.  
 
De sänkta kostnaderna kommer till stor del ifrån att organisationerna med lägre kostnader kan 
nå ut till fler kunder och att i sociala medier sprids informationen vidare på ett effektivt sätt.  
 
Det finns fler konsekvenser som idag kanske inte påverkar kassaflödet men troligen kommer 
att göra det. Ett exempel är att vad ”vännerna” lämnar efter sig bidrar till ökat värde och att 
det troligen kommer att påverka kassaflödet. Stena Line nämner att de har kunnat se ett sam-
band mellan ökat ROE och försäljning via Facebook. Utifrån detta kan slutsatsen dras att en-
gagerade kunder är mer troliga att genomföra köp än kunder som inte är engagerade.  
 
Även Länsstyrelsen nämner att dem har kunna sprida sin information på ett mer kostnadsef-
fektivt sätt än tidigare. Detta genom att använda sig av sociala medier istället för tyckt media. 
Länsstyrelsen som skapar sitt eget material kan då själva publicera detta i sociala medier till 
en betydligt lägre kostnad än om samma information skulle tryckas och skickas ut till med-
borgarna. Sociala medier har en lägre kostnad för att sprida information, detta påverkar kassa-
flödet för de organisationer som väljer att använda sig av sociala medier för att sprida infor-
mation.    

5.1 Implikationer 
Sociala medier kan påverka en organisations kassaflöde genom sänkta kostnader och abstrakta 
fördelar. Problemet som varje organisation har när det gäller sociala medier är att det inte är 
samma aspekter som kanske påverkar kassaflödet hos organisationerna utan de kan vara spe-
cifika för olika organisationer. Det gäller därför att organisationerna skapa en tydlig plan för 
vad de vill åstadkomma med sin investering i sociala medier. Utifrån denna plan kan det kan-
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ske ses vilka aspekter som kan komma att ha ekonomiska konsekvenser för investeringen. Det 
är också viktigt för organisationerna att ta reda på när påverkan kanske sker och hur mycket 
påverkan de abstrakta fördelarna kan komma att ha på organisationens kassaflöde, detta för att 
möjliggöra en beräkning av investeringen i sociala medier.   

5.1.1 Inomvetenskapligt 

Denna uppsats har fört in sociala medier i diskussionen om investeringar, tidigare studier har 
varit fokuserade på sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv. I uppsatsen har det visats 
att sociala medier går att studera utifrån ett investeringsperspektiv med motiveringen att so-
ciala medier kan påverkar kassaflöden som i sin tur är grunden till hur en investering bedöms, 
om den bör genomföras eller inte.  

5.1.2 Utomvetenskapligt 

Sociala medier anses vara ett kommunikationsverktyg med möjlighet till dialog och reaktion 
ifrån mottagarna. Innan en organisation ska satsa på sociala medier behöver dem ta ett antal 
aspekter i beaktande, då de påverkar vad sociala medier ger tillbaka till organisationen. Socia-
la medier är nytt för organisationerna och det gör att det inte finns historisk information om 
hur man går tillväga för att t.ex. mäta effekten eller vilken effekt sociala medier har. Stena 
Line har skapat en formel för vad dem anser är avkastning på kundernas engagemang, utifrån 
detta mått är målet att i framtiden kunna se samband med ekonomiska mått.  

5.2 Begränsningar 
Fallorganisationerna har varit fokuserade på Facebook på grund av att det är detta sociala me-
dia som är det största idag, där av har studien också varit fokuserad på Facebook. Fallorgani-
sationerna har varit aktiva i sociala medier under en relativt kort period, vilket gör att statis-
tiskhistorik inte finns att tillgå för analys.  

5.3 Förslag till vidare studier 
Under uppsatsen har det kommit fram ett par frågor som jag anser vore intressanta att studera 
vidare i ämnet. Att följa ett företag eller organisation under en längre period för att på så vis 
kunna studera vilka typer av abstrakta värden som sociala medier skapar och även kunna se 
hur de mäts och om de kan omvandlas till ekonomiska värden. Det vore också intressant att 
studera företag av olika karaktär för att effekten av sociala medier ser olika ut i olika typer av 
organisationer. Det vore även intressant att studera olika investeringsmodeller för att se vilken 
eller vilka som är mest lämplig att använda och hur den kan behöva modifieras för att passa 
sociala medier.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
1. Är det okej om denna intervju spelas in?  
2. Vad heter ni?  
3. Vad har ni för position i företaget?  
4. Hur är ert arbete relaterat till sociala medier?  
5. Vad är ert syfte med er medverkan inom sociala medier? (strategiskt, informativt, 

transaktion eller framkant)  
6. När började ni använda er av sociala medier?  
7. Vad var det som fick er att börja med sociala medier? 
8. Vad ger sociala medier tillbaka till er?  
9. Hur räknar ni på det? Ekonomiskt eller statistiskt? 
10. Har ni försakat några investeringar till förmån för sociala medier?  
11. Hur är er sociala mediasatsning kopplad till företagets totala strategi?  
12. Vilken metod använder ni för att mäta sociala medier?  
13.  Vad får era kunder ut av detta?  
14. Hur har detta ändrat ert sätt att jobba emot kunder?  
15. Har detta skapat det ni ville att det skulle skapa?  
16. Skiljer sig er investering i sociala medier emot en ”vanlig” investering? 


