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SAMMANFATTNING 
Titel: Sociala mediers betydelse på dagens marknader – Företags vilja att förstå sina kunder 

Författare: Kristoffer Avci-Nåmark & Patrik Widlund 

Bakgrund: Dagens marknader karaktäriseras av dynamiska svängningar och allt snabbare 

förändringar i konsumentpreferenser. Interaktionen mellan företag och konsument blir därför 

allt viktigare då företaget kontinuerligt behöver tillgodogöra sig färsk marknadskunskap. Ur 

detta behov har sociala medier dykt upp som ett potentiellt verktyg för företag som önskar 

kommunicera närmare med sina kunder. Användningen bland privatpersoner ökar hela tiden 

och sidor som Facebook har idag ca 500 miljoner användare. Trots den ökade populariteten är 

företag än idag tveksamma till sociala mediers roll i deras företag och är därför ovilliga att 

investera pengar i det. De företag som använd sociala medier har idag problem med 

utvärderandet av sin användning och efterlyser därför nya mått och modeller. 

Syfte: I denna uppsats vill vi förklara de möjligheter till organisatoriskt lärande som finns vid 

användning av sociala medier och öka förståelsen för sociala mediers användbarhet genom att 

förklara hur företag kan utvärdera sitt eget användande av dessa medier. 

Metod: I denna uppsats har vi genom en kvalitativ uppsats samlat in data om företag som 

anses vara lämpliga för arbetets syfte. Med hjälp av dessa typföretag och teorier kring 

organisatoriskt lärande och effektivitetsmått har vi sammanställt en analys kring hur företag 

kan arbeta med sociala medier och utvärdera detta användande. 

Slutsats: Trots dagens utveckling av användandet av sociala medier finns det fortfarande en 

del problem att lösa. Kopplingen mellan användningen av sociala medier och organisatoriskt 

lärande visar sig i de företag vi studerat där dessa företag lyckats uppnå en bättre förståelse 

för sina kunder. Det finns ännu inte fullständiga modeller och mått som kan tillämpas när 

företag använder sociala medier i ett lärandesyfte. Framtida forskning bör därför fokusera på 

att utveckla denna del av processen för att sociala medier ska kunna fortsätta sin starka 

utveckling. 

Nyckelord: Sociala medier, organisatoriskt lärande, utvärdering, effektivitet 
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ABSTRACT 
Title: The role of social media on today‘s markets – Companies‘ desire to understand their 

customers 

Authors: Kristoffer Avci-Nåmark & Patrik Widlund 

Background: The markets of today are characterized by dynamic conditions because of the 

continuous change in consumer preference. Due to this, the interaction between the company 

and its consumers is gaining importance as companies find the need to increase their 

knowledge about the market. Out of this need social media has emerged as a tool for 

companies to improve their communication with customers. The popularity of social media is 

increasing at a rapid rate and sites such as Facebook now has around 500 million users 

worldwide. Despite this popularity companies are still reluctant to invest money in their use of 

social media because they lack the knowledge necessary to use it with effectiveness. Even 

those who are using it claim that there is a need for improvement in terms of how to evaluate 

the performance of social media and the results that it generates. 

Purpose: In this thesis we intend to explain the possibilities of organizational learning that 

may arise from the use of social media and increase the usefulness of social media by 

explaining how companies can evaluate their own use of it. 

Methodology: We have in this thesis, through a qualitative approach, collected data on 

companies who are considered relevant for the purpose of the thesis. By using these examples 

and theories on both organizational learning and measurements of effectiveness we have 

completed an analysis on how companies can use social media and evaluate their own use. 

Conclusion: Despite the development of social media there are still some problems that must 

be solved. The correlation between social media and organizational learning is displayed in 

the companies we have analyzed where these companies have managed to improve their 

understanding of how their customers think. There are still no complete models or 

measurements on how to evaluate social media as a tool for organizational learning. Future 

research should therefore focus on developing this part of the process in order to enable the 

continued growth of social media. 

Key words: Social media, organizational learning, evaluation, effectiveness.  
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1. INTRODUKTION 

 

Kapitlet inleds med en presentation av uppsatsämnets bakgrund och en problemdiskussion. 

Detta mynnar sedan ut i uppsatsens syfte och problemformuleringar. Avslutningsvis 

presenteras relevanta avgränsningar och målgrupp. 

  

1.1 Bakgrund 

Dagens marknader karaktäriseras av dynamiska svängningar och allt snabbare förändringar i 

konsumentpreferenser. Interaktionen mellan företag och konsument blir därför allt viktigare 

då företaget kontinuerligt behöver tillgodogöra sig färsk marknadskunskap (Appelbaum et al. 

2000). Ett av de senaste sätten att interagera är genom sociala medier. De sociala medierna 

har gått från att vara relativt okänt verktyg för kommunikation till att idag vara en konkurrent 

till de traditionella medierna. Enligt Lustig et al. (2010) har användningen av sociala medier 

ökat så pass mycket att det inte längre kan kallas för ett underhållningsmedie. Idag använder 

26 % av Sveriges befolkning i åldrarna 9-79 år sociala medier varje dag vilket är en lika stor 

andel av befolkningen som söker efter traditionella medier som radio, tidningar och tv på 

internet (Mediebarometern 2009). 

I februari i år publicerade användare av Twitter 50 miljoner meddelanden per dag. Senare 

under året nådde Facebook 500 miljoner medlemmar vilket gör den till det största sociala 

mediet som finns idag Den ökade användningen av sociala medier hos allmänheten har gjort 

att företagen fått upp ögonen för hur de kan öka förståelsen för kunder genom att själva 

engagera sig på sociala nätverk som Facebook och Twitter (Harvard Business Review 2010).   

Bland Fortune Global 100 företagen använder idag 65 % Twitter och 50 % är aktiva på 

Facebook. 79 % av dessa företag använder åtminstone en av Twitter, Facebook, YouTube 

eller bloggar (Burson-Marsteller 2010). Svenska företag har enligt Carl-Magnus Bruhner, 

konsult inom sociala medier, varit sämre än exempelvis amerikanska företag på att ta till vara 

möjligheten som sociala medier ger när det gäller att löpande kommunicera med sina kunder. 

Bruhner hävdar emellertid att svenska företag under de senaste åren blivit bättre på att 

använda sig av denna möjlighet. Ett exempel som Bruhner tar upp är SJ som de under senaste 
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åren haft stora problem med sin kundnöjdhet. SJ registrerade sig på Twitter och Facebook och 

började använda dessa tjänster för att snabbare nå ut till sina kunder och erbjuda en ny form 

av kundservice. Resultatet av detta har blivit en högre grad av tillgänglighet och kunderna har 

reagerat mycket positivt på SJs ökade närvaro. 

I takt med den ökade användningen har företagen börjat använda sociala medier som verktyg 

för organisatoriskt lärande då det möjliggör en ökad förståelse för företagets kunder (Barwise 

2010). I en undersökning utförd av Harvard Business Reviews(HBR) analytiska grupp 

gällande företags syn på sociala medier såg 29 % av de tillfrågade företagen möjligheten att 

samla in och analysera data om kunders preferenser. Denna insamling och analys av data ses 

av många teoretiker som en del organisatoriskt lärande (HBR 2010). Simon (1969) definierar 

organisatoriskt lärande som växande förståelse och framgångsrika lösningar på 

organisatoriska problem. Den dynamiska strukturen på dagens marknader har gjort kunskapen 

om marknader till färskvara. Ämnet organisatoriskt lärande har därför fått allt mer 

uppmärksamhet och företag börjar förstå att med god förståelse om sina kunder kan de uppnå 

konkurrensfördelar (Crossan & Guato 1996; de Geus 1997). 

Även om 29 % av de tillfrågade företagen i HBRs undersökning ansåg att sociala medier kan 

användas i lärandesyfte finns det fortfarande en viss skepsis kring sociala mediers 

användbarhet. Denna tendens förtydligas i en intervju med Carl-Magnus Bruhner, konsult 

inom sociala medier. Enligt Bruhner är många företag idag medvetna om att de ‖måste‖ börja 

använda sociala medier men att de har bristande kunskap gällande hur de bör gå tillväga.    

1.2 Problemdiskussion 

Innan företag fullständigt kan acceptera sociala medier som ett användbart verktyg för 

kommunikation måste flera hinder överbryggas. Den första faktorn att ta hänsyn till är att 

företag idag inte använt sociala medier alls eller under kort tid och därför inte besitter all den 

nödvändiga kunskap som behövs för att utveckla användandet. 61 % av de företag som deltog 

i den tidigare nämnda undersökningen från HBR ansåg att de behövde skaffa sig mer kunskap 

om sociala medier innan de till fullo kan ta till vara på de möjligheter som det ger. Trots att 29 

% av företagen såg lärande som den främsta nyttan kunde bara en fjärdedel av företagen i 

samma undersökning identifiera de platser på internet där kunder pratar om företaget och bara 

23 % använder analytiska verktyg för sociala medier. 
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Vi anser att ovanstående data visar på osäkerheten som idag finns hos företag då det handlar 

om att ta steget fullt ut och börja använda sociala medier som ett verktyg för kommunikation 

med kunder och resten av marknaden. Här ser vi ett behov av att göra företagen medvetna om 

de möjligheter och risker som finns vid användningen av sociala medier. För att sociala 

medier ska fungera som ett verktyg för att öka förståelsen hos företag om sina kunder är det 

viktigt att företagen förstår att det inte går att isolera användandet av sociala medier från 

företagets resterande aktiviteter. Av de 2100 företag som tillfrågades i HBRs undersökning 

var det endast 7 % som hade integrerat sociala medier i sin marknadsföringsavdelning eller 

sin business intelligence avdelning. Enligt Argyris et al. (1978) påverkar faktorer som kultur 

och struktur företagets förmåga att skapa lärande ur processer. Författarna visar på den 

betydelse som dessa interna faktorer har för potentitialen att organisatoriskt lärande ska 

uppstå. Utan tydliga mål och en kultur och miljö som främjar lärande kommer företag att vara 

sämre förberedda på förändringar i den externa omgivningen (Argyris et al. 1978) Zack 

(2003) stödjer detta argument när han anser att kunskapsbaserade organisationer har en fördel 

gentemot andra då de kan applicera existerande kunskap men även skapa ny. Den bristande 

integreringen som HBR pekar på vad gäller sociala medieaktiviteter hos företag kan därför ha 

en negativ inverkan på företagets förmåga att samla in data om sina kunder och dess förmåga 

att uppnå organisatoriskt lärande. Utan denna kompetens har företag idag svårt att konkurrera 

på dagens dynamiska marknader där kunders preferenser ständigt förändras.    

Den osäkerhet som finns hos företag vad det gäller användandet av sociala medier grundar sig 

till stor del i att det ännu inte finns tillräckliga verktyg för att på ett effektivt sätt kunna 

utvärdera resultatet i användningen av social medier. Även bland de företag som i HBRs 

undersökning klassificerades som ‖effektiva användare‖ (12 % av 2100 företag) var det 45 % 

som aktivt arbetar med utvärdering av sitt användande. Med effektiva användare avses företag 

som ser användningen av sociala medier som en del av deras huvudsakliga 

marknadsföringsstrategi och som är benägna att använda flera typer av sociala medier. Vi 

anser att detta visar storleken på problematiken med utvärderingen av sociala medier då även 

de företag som har arbetat längre med sociala medier lider av mätproblematiken. Problemet 

blir än klarare när vi ser till resultatet från HBR undersökningen som visar att endast 51 % av 

det totala antalet företag visste om att det ens fanns sätt att mäta effektivitet för sociala 

medier. Mätproblematiken är en kritisk faktor i detta sammanhang och ett företag har svårt att 

uppnå organisatoriskt lärande om det inte finns tydliga verktyg för utvärderingen av sociala 
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medier som påvisar hur väl företaget uppfyller sina egna strategiskamål. Detta är en del av 

nyckelfaktorerna som Argyris et al. (2003) talar om.   

Trots sin nuvarande skepsis för sociala medier anser två tredjedelar av de tillfrågade företagen 

att användandet av sociala medier kommer att öka. Vi ser därför ett behov av att räta ut de 

frågetecken som finns kring sociala medier genom att förklara hur de företag som vi kommer 

att studera har arbetat med sociala medier och hur detta kan leda till organisatoriskt lärande. 

Som vi nämnt tidigare är en av anledningarna till varför företag idag känner osäkerhet kring 

användandet av social medier att det inte finns tillfredställande metoder för att utvärdera 

nyttan det skapar. Därför kommer vi också att se över de möjliga sätt att utvärdera sociala 

medier som finns idag.       

1.3 Syfte 

I denna uppsats vill vi beskriva de möjligheter till organisatoriskt lärande som finns vid 

användning av sociala medier och utvärdera sociala mediers användbarhet genom att beskriva 

hur företag kan värdera sitt eget användande av dessa medier. 

1.4 Problemformulering 

Här presenterar vi de huvudfrågor som vi ämnar besvara i denna uppsats. Det är dessa frågor 

som ligger till grund för hur vi kommer hantera denna uppgift, både teoretiskt och empiriskt.  

 

- Hur kan företag arbeta med sociala medier för att det ska ge upphov till organisatoriskt 

lärande? 

- Hur kan företag utvärdera det lärande som kan uppstå vid användning av sociala 

medier? 

1.5 Målgrupp 

Denna uppsats kan vara av intresse för alla som är intresserade av sociala medier och hur det 

kan användas i företag. Vi tror att uppsatsen kan bidra till en ökad förståelse för användandet 

av sociala medier och hur företag kan gå tillväga i sitt utvärderande av denna användning. 

Mer specifikt tror vi att det kan hjälpa personer som är ansvariga för styrning och strategi på 

olika företag då de efter avslutad läsning bör ha en större förståelse för de möjligheter som 

sociala medier kan ge upphov till. 
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1.6 Avgränsningar 

Vi kommer att utgå ifrån ett företagsperspektiv och därför inte studera effekten hos kunder. 

Analysen kommer alltså att innefatta företag och hur lärandeprocessen ser ut utifrån deras 

perspektiv. Organisatoriskt lärande kan gynna kunden men för att uppsatsen ska bli så precis 

som möjligt utelämnar vi denna aspekt. 

 

Då organisatoriskt lärande spelar en viktig roll i denna uppsats anser vi det vara viktigt att vi 

redan här sätter upp vissa ramar för hur vi ser på lärandets relation till sociala medier. Vi 

kommer i den teoretiska referensramen att ta upp såväl definitioner av organisatoriskt lärande 

som beskrivningar av hur lärandeprocessen ser ut. Resultatet av det organisatoriska lärandet är 

det som utvärderas medan processen för att komma dit är av betydelse då detta speglar hur 

företag arbetar för att uppnå det organisatoriska lärandet    

1.7 Definitioner 

Här avser vi förklara uttryck som är återkommande i vår uppsats. Dessa definitioner 

presenteras här för att läsaren på ett lättare sätt ska kunna följa med i referensramen.  

 

Kunskap - Tom Wilson beskriver det som: ‖faktiska data, empiriskt avgjorda och förklarade 

data som är presenterade i ett dokument eller muntligen överförda”. Wilson menar vidare att 

detta bara är en av flera nivåer som behovet av information kan studeras på (Wilson 1981). 

Det bör påpekas att detta inte enbart är knutet till muntlig kommunikation, utan 

kommunikation sker så fort som något delas i någon slags gemensam form, exempelvis i 

formen av böcker, tavlor eller andra strukturer skapade av människor som kan ses som 

inflytelserika för en viss tidsperiod(Hård af Segerstad). 

 

Kunskap hos bäraren → Information överförs → Informationen interagerar med mottagarens 

informationssystem → Ny information skapas → Kunskap hos mottagaren 

 

Effektivitet - När vi talar om effektivitet syftar vi inte på, vad som engelska betyder 

efficiency utan snarare på begreppet effectiveness. Skillnaden ligger i att efficiency betyder att 

producera mycket med så lite input som möjligt. Effectiveness syftar på att utföra något med 

målet att det blir så kvalitativt som möjligt och att företaget uppfyller de mål de satt upp. 

Denna skillnad är viktig att förstå då det kan komma att ha stor betydelse för de slutsatser vi 

drar rörande vilka effektivitetsmått som bör användas för sociala medier(Darnton et al.1997) 
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Web 2.0 - Tim O‘Reilly definierar detta begrepp som den nya generationen av webbtjänster 

och affärsmodeller, tillgängliga på internet. Det som kännetecknar dessa tjänster är att 

användaren är interaktiv och att ett samarbete mellan olika parter pågår. O‘Reilly har tre 

kriterier som han har utvecklat för att en webbsida ska klassificeras som Web 2.0 

1. Användaren ska själv kunna vara med och bidra till hemsidans innehåll, se 

användarskapat innehåll. 

2. Användaren ska kunna ha kontroll över sin information. 

3. Designen ska vara fyllig, interaktiv och användbar. 

 

User Generated Content (UGC) - Kaplan & Haelein (2010) säger att UGC inkluderar all 

media som är tillgängligt för allmänheten och som skapades av slutanvändaren. Enligt OECD 

(2007) finns det tre kriterier som måste uppfyllas om media ska klassas som UGC. 

 

1. Det ska publiceras på en offentligt tillgänglig hemsida eller i ett socialt nätverk där en 

utvald population kan ta del av det material som görs tillgängligt. 

2. Det ska visa en grad av kreativitet. 

3. Det ska ha producerats utan stöd av bestämda och professionella rutiner.   

 

Sociala Medier - Kaplan & Haelein (2010) förklarar att Web 2.0 ligger till grund för vad vi 

idag kallar sociala medier. De definierar begreppet som de internetbaserade applikationer som 

bygger på den ideologiska och teknologiska grund som Web 2.0 byggde och som möjliggör 

skapande och utbyte av UGC. 

1.8 Disposition 
Nedan presenteras en disposition för hur uppsatsen är strukturerad och vad följande kapitel 

innehåller. 

 

Kapitel 2: Metodavsnitt - I metodavsnittet beskriver vi det arbetssätt som vi tillämpat 

genomgående under denna arbetsprocess. Detta inkluderar allt ifrån insamlingen av empirisk 

data till utifrån vilka synsätt studien genomförs. Slutligen presenterar vi kritik mot arbetet 

vilket bidrar till att ge läsaren en neutral bild över arbetet. 
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Kapitel 3: Referensram - Här presenteras teorier och modeller som vi anser relevanta för vårt 

problem. Det inkluderar en genomgång av de teorier som finns kring organisatoriskt lärande, 

styrningsmått och sociala medier. Det avsnitt som behandlar sociala medier är teoribildande i 

sin natur då det är ett relativt nytt ämne med ännu icke fastställda teoretiska ramar. 

 

Kapitel 4: Empiri - Detta kapitel består till största del av fall baserade på händelser där 

företag handskats med den problematik vi önskar undersöka. Bland de studerade fallen ingår 

Starbucks, Dell, Procter & Gamble, American Express och Southwest Airlines. 

 

Kapitel 5: Analys - I detta kapitel analyseras empirisk och teoretisk information utifrån den 

problematik vi valt att undersöka. Detta ska resultera i en analys kring företagens användande 

av sociala medier och dess koppling till organisatoriskt lärande samt den problematik som 

finns vid utvärdering av detta användande. 

  

Kapitel 6: Slutsats - I detta avslutande kapitel kommer frågeställningarna besvaras genom att 

slutsatser dras utifrån den diskussion vi för i analysen. Därefter kommer vi att ge förslag på 

vad framtida forskning inom ämnet kan behandla. 
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2. METODAVSNITT 

 

I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som använts för att genomföra uppsatsen. 

Metodavsnittet avser att visa läsaren hur studien har genomförts med hänsyn till uppsatsens 

syfte. Här återfinns också kritik mot tillämpad metod och de källor vi använt. 

 

2.1 Motivering av valt område 

De senaste åren har sociala medier växt från att ha varit ett sätt för privatpersoner att 

kommunicera med varandra till att vara något som en mängd internationella företag idag kan 

använda för att uppfylla sina mål och komma ännu närmare kunden. Problemet har alltid 

funnits vad gäller att mäta effektiviteten för de företagen som använder sociala medier. 

Effektivitetsproblemet grundar sig i en otillräcklig kunskap om hur företagen ska utvärdera 

sin användning av sociala medier. I takt med att användandet av sociala medier ständigt ökar 

efterfrågar allt fler företag möjligheten att på ett rättvisande sätt kunna utvärdera lönsamheten 

i sitt användande av sociala medier (HBR 2010).    

Den var efter att ha läst artikeln Can You Measure the ROI of Your Social Media Marketing? 

av Hoffman & Fedor (2010) i Sloan Management Review som vi fattade intresse för sociala 

medier och problemen som företag har med utvärdering av sociala medier. I artikeln tar 

författarna upp att CFOs i många fall kräver lönsamhetsberäkningar när det gäller 

investeringar. Det finns en ovilja att investera i projekt där det inte kan bevisas att de i 

framtiden kommer att vara lönsamma. En stor del av sociala mediers framtid bygger därför på 

att det går att visa för företagsledare att det är möjligt att utvärdera och sociala mediers 

användning. 

För att göra det möjligt att veta på vilket sätt företag ska utvärdera sin användning av de 

sociala medierna är det viktigt att vi först etablerar en förståelse för hur våra fallföretag 

arbetar med sociala medier. Detta i sin tur hjälper läsaren att förstå varför resultaten utfaller 

som de gör och det är med hjälp av dessa resultat som läsaren senare kan göra sig en bild av 

vilka mått som lämpar sig bäst för användning av sociala medier.     
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2.2 Vetenskapligt perspektiv 

Gällande det vetenskapliga synsättet finns det två huvudsakliga varianter, positivism och 

hermeneutik. Hermeneutiken går ut på att tolka och förstå texter. Detta synsätt har sin grund i 

teologin där det gällde att förklara vad de religiösa texterna handlade om. Bryman & Bell 

(2007) hävdar att det centrala i hermeneutiken är att meningen med texten skall tolkas av den 

som genomför analysen. Vid textanalys anses det hermeneutiska synssättet passa bra då syftet 

vanligtvis är att få ut kvalitativ data genom tolkningar av vad ursprungsförfattaren önskade 

framföra. Vi utgår från det hermenutiska synsättet i vår uppsats då vi vill förklara de 

möjligheter till organisatoriskt lärande som finns vid användning av sociala medier. Som 

Bryman & Bell (2008) poängterar är det viktigt att förstå tonvikten i hermeneutiken som 

ligger i att uppfatta hur aktören sett sammanhanget och vilka slutsatser han därför kommit 

fram till. Detta framkommer i vår studie genom att vi tolkar de aktioner som företagen i våra 

valda fall har genomfört. Då möjligheten att intervjua företagen gällande deras handlingar inte 

funnits kommer det att vara våra tolkningar av fallföretagen som ligger till grund för 

resultatet.  

2.3 Metod och design 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Tillskillnad från en kvantitativ ansats där fokus ligger på att samla in data som sedan ligger 

till grund för de slutsatser vi som forskare drar, baseras en kvalitativ studie på hur vi tolkar 

såväl text som siffror. Detta ska i slutändan leda till att läsaren uppnår en större förståelse för 

ämnet (Björklund & Paulsson 2003). I denna studie visar sig detta genom att den data som 

analyseras utgörs av texter och inte kvantitativ data. Vikten ligger vid innebörden av texterna 

och tolkning av vad författarna avsett. Genom analys av texter är målet med en kvalitativ 

ansats att finna helheten och urskilja mönster i det material vi har att tillgå. I detta fall innebär 

det att analysen av företagens användande av sociala medier klargör huruvida det ger upphov 

till organisatoriskt lärande.      

 

Undersökningar av denna karaktär varierar då författare kan ha olika syn på relationen mellan 

teori och empiri (Björklund & Paulsson 2003). När teorin kommer till efter att studien är 

genomförd benämns ansatsen som induktiv. Detta betyder att teorin genereras utifrån 

praktiken, alltså att empirin ligger till grund för de slutsatser som dras. I denna typ av ansats 

används vanligtvis kvalitativ data och är därför vanligt inom samhällsvetenskapen där kritik 

riktas mot tillvägagångssätt som möjliggör en orsak-verkan länk mellan olika variabler (Collis 
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& Hussey 2003).  Det andra alternativet är den deduktiva ansatsen där grunden ligger i teorier 

och empirin undersöks utifrån dessa teorier. Ansatsen består till stor del av tester av teorier 

med hjälp av empirisk data, därav dess popularitet inom naturvetenskap eftersom denna skola 

karaktäriseras av det faktumet att existerande lagar utgör förklaringen till varför händelser 

utfaller på ett visst sätt (Collins & Hussey 2003).  Detta kan framstå som ett linjärt 

tillvägagångssätt där vägen går från teorier direkt till empirisk data men så är inte alltid fallet. 

I många fall gör forskarna nya upptäckter under arbetets gång vilket kan påverka deras synsätt 

och därav förändrar uppsatsens utformning (Bryman & Bell 2008). 

 

Då utgångspunkten för denna studie ligger i den tidigare nämnda artikeln av Hoffman & 

Fedor (2010) vars karaktär varken är rent teoretisk eller rent empirisk har studien inte heller 

en helt enig ansats. Då det i syftet med studien ingår att förklara hur företags användande av 

sociala medier ser ut och detta förklaras genom att båda se till de empiriska resultaten och 

tolka teorier, har studien en abduktiv karaktär. Enligt Larsson (2005) används abduktion när 

empiri och teori blandas. Studien har en blandad struktur vad gäller empiri och teori, eftersom 

den både undersöker hur sociala medier kan ge upphov till organisatoriskt lärande vilket 

kräver en empirisk grund, men också utvärderar organisationers användande av sociala 

medier där det är teorin som ligger som grund. För att kunna undersöka kopplingen mellan 

användandet av sociala medier och organisatoriskt lärande måste vi analysera de empiriska 

fall vi har och se hur de överensstämmer med teorin kring organisatoriskt lärande. För att 

förklara hur företag kan utvärdera sitt användande måste vi börja med den teori som finns 

tillgänglig kring mäteffektiviteten och sedan se hur väl det går att applicera denna på de 

sekundärdata vi har.  

2.3.2 Undersökningsdesign 

Enligt Bryman & Bell (2008) ska en undersökningsdesign utgöra ramen för insamling och 

analys av data. Ställningstaganden som ska speglas i undersökningsdesignen innefattar vilken 

prioritet som ska ges till dimensioner eller aspekter av forskningsprocessen. Några exempel 

på dessa dimensioner och processer är kausala samband mellan variabler, generalisering till 

större grupper, förståelse av olika beteendens betydelse i specifika kontexter. 
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De vanligaste sätten vid konstruktion av undersökningsdesignen är att använda sig av 

reliabilitet- och validitetskrav. Med hjälp av dessa två kriterier vill författarna försäkra sig om 

undersökningens tillförlitlighet och giltighet. Tillsammans utgör de grunden för den slutgiltiga 

bedömningen av studien. Reliabilitet definieras enligt Bryman & Bell (2008) som huruvida 

resultat från en undersökning blir likadana om undersökningen genomförs på nytt, eller om 

det kommer att påverkas av slumpmässiga händelser. Det är alltså viktigt att kontrollera 

huruvida studien kan replikeras utan att ändra arbetsmetoden. Validitet definieras enligt 

författarna som frågan om valda mätvariabler för en studie verkligen mäter det som studiens 

syfte avser mäta. Det gäller alltså att ge ett konkret och korrekt svar på de frågeställningar vi 

valt. 

 

Enligt Shenton (2004) är det inte helt lätt att tillämpa begreppen validitet och reliabilitet på en 

kvalitativ studie likt den vi skriver då dess natur innefattar tolkningar av ett problem. Vi har 

därför letat efter författare som utvecklat teorier kring hur kvalitativa undersökningar kan 

verifieras och vara tillförlitliga. Guba & Lincoln (1994) har utvecklat begreppet Trovärdighet 

som ett komplement till validitet och reliabilitet i kvalitativa studier. Inom detta begrepp har 

de fastställt fyra olika kriterier: 

 

Tillförlitlighet (intern validitet) - En av de viktigaste aspekterna vid en kvalitativ studie är att 

säkerställa att vi som författare studerar det som vi faktiskt utger för att göra och därmed 

uppfyller vårt syfte. Guba & Lincoln (1994) anser att undersökare i största möjliga 

utsträckning ska analysera tidigare studier för att få en förståelse för vilka metoder som 

fungerar och hur författaren samlade in data. Vidare bör vi som undersökare ha en god 

förståelse för de företag som vi väljer ut som potentiella intervjuobjekt. Detta resulterar i ett 

bättre resultat då den ökade förståelsen möjliggör en bättre relation mellan båda parter. En 

vanlig metod för att säkerställa trovärdigheten är att använda sig av flera olika 

datainsamlingsmetoder. Detta kan uppnås genom att genomföra intervjuer med enstaka 

personer på ett företag och genom att intervjua så kallade fokusgrupper bestående av ett antal 

personer med intressen inom det valda området. 

  



 

12 
 

 

 

I vår uppsats kommer vi primärt att använda oss av sekundärdata som vi samlar in genom 

Linköpings Universitets databaser och bibliotek. Företagen vi väljer att studera kommer vara 

sådana som vi anser vara användbara för att ge oss en bild över hur sociala medier och 

organisatoriskt lärande kan vara sammankopplade. Det är viktigt att poängtera att det är vi 

som väljer företagen och att detta görs med vårt syfte i åtanke. Dett betyder att företagen 

måste vara sådana som är långt framskridna i sitt användande av sociala medier.  Genom att 

studera flera olika företag som är aktiva inom olika branscher kan vi få en så bred bild som 

möjligt av ämnet. Vi kommer även att genomföra en intervju med en konsult inom sociala 

medier som kommer bidra till att öka vår förståelse för problemet som vi vill undersöka och 

underbygga vår empiriska referensram. 

 

Överförbarhet (extern validitet)- Det är enligt många teoretiker viktigt att resultaten som 

produceras i en kvalitativ studie ska kunna användas på ett mera generellt sätt och tillämpas 

på liknande fall. Det är dock viktigt att poängtera att det inte finns någon konsensus kring 

huruvida detta överhuvudtaget är möjligt. Erlandson et al (1993) påstår att det inte alls går att 

generalisera då olika studier formas av sin personliga kontext. Enligt Guba bör författarna 

noga med att informera läsaren om kontexten i vilken studien gjorts. Slutligen måste 

författarna ge en ordentlig beskrivning av det studerade ämnet för att försäkra sig om att 

läsaren förstår innebörden. Enligt Marchionini med flera ska författarna vara nog med att 

beskriva de avgränsningar som finns samt hur de har gått tillväga för att samla in 

informationen. 

 

I vår analys måste vi beskriva vilka företeelser som är unika för de företag som vi studerat och 

vilka slutsatser som går att applicera på andra företag. Faktorer som enligt oss kan vara av stor 

vikt är företagens storlek och möjlighet att lägga resurser på sociala medier.  Som vi tidigare 

nämnt kommer vi försöka studera företag från olika branscher och detta bör öka 

generaliserbarheten då vi kan urskilja vad som är unikt för specifika företag och vad som kan 

tillämpas på framtida studier. 
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Pålitlighet (reliabilitet) - Den föregående punkten belyste vikten av att kunna överföra en 

studies resultat till en annan. Detta är dock inte alltid möjligt då de flesta kvalitativa studier 

behandlar ämnen som upplever kontinuerliga förändringar, vilket kan resultera i att studien 

blir inaktuell. Guba & Lincoln (1994) anser därför att det är av stor vikt att förstå den nära 

relationen mellan tillförlitlighet och pålitlighet.  Genom att uppfylla kraven för det 

förstnämnda kriteriet kan författarna i stor utsträckning försäkra sig om att de uppfyller det 

sistnämnda kriteriet. Ett sätt att uppnå detta är genom att i detalj beskriva och förklara hur vi 

har gått tillväga i vårt arbete så att en annan person kan genomföra en identisk studie utan för 

skull uppnå samma resultat. Precis som Guba säger så är ovanstående punkt nära 

sammankopplad med denna. Genom att beskriva de brister som vårt val av företag har samt 

hur våra egna synsätt färgat studien blir det lättare för läsare att avgöra huruvida vår studie är 

relevant och användbar i deras egna arbeten. 

 

Bekräftande (objektivitet) - Detta koncept går ut på att vid en kvalitativ studie är det väldigt 

svårt att vara helt objektiv. I en studie av denna natur väljer vi som författare själva de teorier 

som vi anser vara lämpliga samt de empiriska data som på bästa sätt kan användas i en analys. 

Enligt Shenton (2004) måste författarna vara välmedvetna om sin personliga influens på 

studien. Det är viktigt att kunna fastställa att svar från respondenter speglar deras egna åsikter 

och inte författarens preferenser. Graden av subjektivitet kan sänkas genom att noga förklara 

hur data har samlats in samt de brister som kan finnas i studiens utformning. Vi har genomfört 

en intervju i syfte att bygga en bakgrundsförståelse i uppsatsen. Vi kommer inte att genomföra 

fler intervjuer eller någon enkätundersökning, varför detta inte blir ett problem i uppsatsen. 

 

Denna uppsats skrivs med en fast tidsram. Detta faktum resulterar i att vi inte kommer att göra 

en större genomgång av aktuella företag lämpliga för vår studie och vi får utifrån dessa 

förutsättningar se till att de val vi gör ändå bidrar till att studiens relevans och pålitlighet 

bibehålls. Det blir därför viktigt att vi tillämpar den teoretiska kunskap vi har inom strategi 

och styrning för att på ett effektivare sätt kunna identifiera lämpliga teorier och empirisk data 

som bidrar till en stark analys och resultat som är av användning för framtida undersökningar 

inom ämnet. 
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2.4 Insamling av data 

Under vår insamling kommer vi att samla in såväl primärdata som sekundärdata. Primärdata 

kommer bestå av en intervju med en konsult inom sociala medier, Carl-Magnus Bruhner, som 

har god insikt och kunskap i vårt ämnesområde. Det finns ett stort urval av teorier inom 

ämnesområdet organisatoriskt lärande och det är därför viktigt att vi är noga med vilka val vi 

gör för att garantera trovärdigheten och kvaliteten på vårt arbete.  

2.4.1 Intervjuer 

Så som vi har beskrivit tidigare kommer vi att genomföra en kvalitativ intervju. Bryman & 

Bell (2008) presenterar flera metoder för hur en sådan intervju utföras. Det vanligaste sättet är 

att på förhand ha förberett alla frågor, en så kallad strukturerad intervju, där varje respondent 

ges möjlighet till samma frågestimuli. Vi anser dock att så kallade semistrukturerade 

intervjuer är bättre lämpade när intervjun genomförs i syfte att få en djupare förståelse för 

problemets karaktär. Anledningen till detta är att vi inte söker specifika svar utan är mer 

intresserade av att få intervjuobjektets perspektiv på ämnet. Det innebär att vi kommer 

förbereda frågor men som inbjuder objektet till att svara brett på frågan. 

 

Vi har genomfört en kvalitativ intervju med Carl-Magnus Bruhner som driver ett 

konsultföretag inriktat på webb och sociala medier. Han har en gedigen erfarenhet av sociala 

medier och dess användbarhet för företag. Genom att intervjua Carl-Magnus fick vi ett 

bredare perspektiv inom vårt ämne då han har samarbetat med flera olika företag där sociala 

medier spelat en viktig roll i verksamheten. Materialet som vi fick ut från denna intervju 

belyser det nuvarande kunskapsläget och rådande trender. Det bidrog alltså till att vi kunde 

bygga upp en starkare argumentation och problemdiskussion. 

2.4.2 Urval 

Under uppbyggnaden av referensramen har vi varit noga med att använda oss av mestadels 

välrenommerade författare som har stor erfarenhet inom vårt ämne. Vi anser oss ha uppfyllt 

detta mål genom att nästan uteslutande sökt efter data i universitetets bibliotek och databaser. 

Övriga artiklar som vi funnit har bidragit till att ge vår uppsats ett större nuvärde då de är 

nyligen publicerade och speglar ämnets aktualitetsgrad. Vi har tidigare nämnt att sociala 

medier är ett nytt begrepp och det finns därför inte mycket teori skriven i ämnet. Vi som 

författare har därför själva valt ut vilka social medier som ska inkluderas i denna del. Detta 

val har gjorts utifrån den rankning som Alexa Internet Inc. gjort. Anledningentill varför vi har 
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valt deras rankning är att vi har identifierat den som ofta återkommande i texter som 

behandlar detta område. Alexa Internet Inc. är ett företag som sammanställer statistik från 

internet och presenterar en årlig rankning av de mest trafikerade hemsidorna på internet. 

Företaget ägs av Amazon.com som är en av internets största aktörer och detta bidrar till 

rankningens tillförlitlighet. Facebook placerade sig som tvåa, YouTube som trea, blogger.com 

som sjua, Twitter som tia och slutligen LinkedIn på 20:e plats. Vi anser att detta visar på 

relevansen hos de sociala medier som vi valt ut eftersom rankningen inte bara tog upp sociala 

medier utan gällde hemsidor i allmänhet.   

 

Gällande vår intervju var vår intention först att intervjua ett eller flera företag för att sedan 

använda den informationen som grund till vår empiriska referensram. Detta aktualiserades 

inte då vi enligt oss funnit tillräckligt med data för att besvara frågeställningarna genom att 

studera de fallföretag som vi valt. I och med detta är det alltså sekundärdata som kommer att 

studeras i vårt fall.  

 

Vi har också valt att genomföra en intervju med Carl-Magnus Bruhner som vi anser är till 

nytta då han besitter mycket kunskap och kan hjälpa oss att stärka vår förståelse för 

problemets karaktär och bidra till en djupare problemdiskussion. Valet av Bruhner som 

intervjuobjekt gjordes genom bekvämlighetsurval. Bryman & Bell (2008) beskriver 

bekvämlighetsurval som ett urval där författaren väljer respondenter utifrån hur lättillgängliga 

de är. Tillgängligheten kan syfta på geografiskt avstånd, svarstid och intresse för studien från 

intervjuobjektet. I vårt fall var Bruhner lämplig då han är geografiskt lämplig då hans hemort 

är Linköping och då han har möjlighet att intervjuas personligen med väldigt kort varsel. Vi 

har gjort bedömningen att utifrån Carl Magnus Bruhners tidigare erfarenheter och kunskap 

kommer hans bidrag till uppsatsen att verka för att bredda bakgrunden och öka förståelsen på  

ett generellt plan. 

 

Vad gäller de företag som vi valt att studera har det även här förekommit ett aktivt urval. Det 

har varit viktigt att företagen företräder de olika exempel som vi vill visa och också att dessa 

har kunnat granskas kritiskt. Vi har alltså gjort ett bekvämlighetsurval för att kunna nå ett bra 

resultat. 
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Vi har också gjort ett urval vad gäller de olika effektivitetsmått som vi beskriver i 

referensramen. Dessa val har gjort med hänsyn till de mått i stött på i kurser som vi genomfört 

samt mått som varit vanligt förekommande i litteratur och artiklar som vi läst. Exempelvis: 

‖Management control systems (Merchant & Van der Stede 2007). 

2.4.3 Praktiskt Genomförande 

Denna uppsats är genomförd med en kvalitativ ansats. Vi har genomfört en intervju vars data 

har bidragit till att belysa det nuvarande kunskapsläget hos företag gällande sociala medier 

samt den problematik som idag finns med användandet. Vidare har intervjun bidragit till ökad 

kunskap kring hur sociala medier konkret användas hos företag. 

Vid insamling av teoretisk data använde vi oss av de databaser som Linköpings Universitet 

erbjuder sina studenter. De två databaser som huvudsakligen användes var Academy Source 

Premier och Business Source Premier. Sökningarna i databaser kompletterades med relevant 

litteratur som vi fann i Linköpings Universitets HumSam-bibliotek och med andra sökningar 

på internet.  

Den empiriska datan samlades in på samma sätt som den teoretiska där majoriteten av 

materialet kommer från artiklar och andra medier tillgängliga på internet och i tidskrifter. 

2.5 Källkritik 

Den insamlade datan består av artiklar, böcker och internetsidor vilket vi anser har resulterat i 

en bred och tillförlitlig bild av hur företags användande av sociala medier i dag ser ut. 

Majoriteten av den insamlade datan har ett högt nyhetsvärde då de är publicerade under de 

senaste åren. Vi har medvetet arbetat med att undvika att ta all data från en och samma källa 

för att minimera risken för att bilden av de företag vi studerat ska bli skev. Detta anser vi oss 

ha lyckats med då vi visserligen har en del data direkt från företagen men även data från andra 

källor utanför företaget. 

Den intervju som genomförts med Carl-Magnus Bruhner genomfördes med en 

semistrukturerad struktur. Detta möjliggjorde en större frihet för intervjuobjektet då frågorna 

var formulerade på ett sätt som tillät långa och uttömmande svar. Ur dessa svar har vi sedan 

valt ut de data som vi ansetts vara mest användbar för vår studie. På grund av strukturen 

kunde vi diskutera frågesvaren direkt och därför föreligger en risk att svaren har vinklats. 
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Vad gäller avsnittet om sociala medier i referensramen är den av en karaktär som är mer 

teoribildande och inte fastslagen teori. Dessa källor har därför ofta ett ursprung i 

internethemsidor och andra sociala medier. Vi har dock ansträngt oss för att använda oss av så 

neutrala källor som möjligt i detta avsnitt. 

Som vi varit inne på har vi arbetat medvetet för att bilden av de företag vi studerat ska kunna 

visa kopplingar till olika områden inom det ämne vår studie omfattar. Därför har vi medvetet 

valt ut företag som har ett välutvecklat användande av sociala medier. Resultatet av detta är 

att företag som ännu inte arbetar med sociala medier, eller som inte kommit speciellt långt i 

sitt användande, utelämnats från empirin. Vi anser att detta inte har en negativ påverkan för 

studiens generaliserbarhet då syftet är att förklara hur sociala medier kan ge upphov till 

organisatoriskt lärande och detta kräver att företagen har inlett ett användande av sociala 

medier.    
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3. REFERENSRAM 

 

I detta avsnitt presenteras teorier som anses vara av relevans för studien och som hjälper till 

att uppnå syftet. Vi använder teorier för lärande i organisationer, utvärderande, icke 

finansiella mått, finansiella mått, aktuella mått. I referensramen tillkommer också en del som 

behandlar sociala medier. Denna del kallar vi teoribildande då innehållet är av en icke 

teoretiskt fastlagd natur.   

 

3.1 Sociala medier - Teoribildande 

För att ge en korrekt bild av detta område är det viktigt att vi beskriver den miljö som de 

sociala medierna befinner sig i idag. Denna miljö kallas Web 2.0 och är det digitala format 

som internet och mobil interaktion idag befinner sig i. Här utövar företag sina strategier för att 

på bästa sätt lära känna och informera kunden om sin verksamhet och sina tjänster och för att 

som slutprodukt lära sig något som gynnar både kund och företag. 

3.1.1 Web 2.0 

De nya verktygen på internet som fokuserar på att främja ‖online‖ samarbeten och delande av 

kunskap användare emellan är en del av web 2.0.  Som nämnt ovan är det web 2:0 formatet 

som gjort det möjligt för företagen att använda internet som en mer fullständig plattform för 

att inhämta kunskap och sprida vidare sin information från och till kunderna som 

organisationen vill inhämta och förmedla. 

För att förklara web 2.0 kan jämförelser göras mellan traditionella hemsidor och web 2.0 

anpassade sidor. På en sida med ett klassiskt snitt tillhörande WWW(web 1.0) är besökaren 

begränsad till passivt tittande på material som är skapat för dem. Skillnaden syns på en web 

2.0 anpassad sida till exempel bloggar, sociala nätverkssidor och videodelningssidor där det 

inte är ett passivt besök utan istället finns möjlighet för den som besöker sidan att medverka 

och interagera på flera olika sätt. 

Web 2.0 uttrycket associeras nära med Tim O´Reilly och hans ‖O´Reilly Media 2.0‖ 

konferens 2004 (O´Reilly et. al 2005). Det är viktigt att förstå att även om uttrycket syftar till 

det ‖nya‖ internet så innebär det ingen teknisk uppdatering eller förändring utan mer på att 

användare nu har möjlighet att röra sig på nätet på ett annat sätt. Uttrycket Web 2.0 myntades 
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1999 av Darcy Danica som var elektronik konsult och i vida ordalag pratade om hur nätet 

kunde komma att utvecklas(DiNucci 1999) 

I och med Web 2.0 har ett flertal nya funktioner dykt upp på hemsidor och forum. Det är 

dessa funktioner som gör att kunden kan interagera med sidan och att det finns möjlighet för 

ett lärande att ta form gemensamt mellan användaren och skaparen av hemsidan. Nedan 

presenteras några av de viktigaste funktionerna som skapat Web 2.0 och möjliggjort det 

tidigare nämnda lärandet. 

Sökningar: Möjligheten att söka med hjälp av nyckelord. 

Länkar: Möjligheten att använda aktiva länkar till och från sidor som ger viktig information 

möjlighet att finnas på två ställen samtidigt och samtidigt bidra till ett socialt samverkande. 

Författande: Möjligheten att lägga till och ta bort i artiklar, fortsätta där andra slutat som i 

‖wikis‖ samt bloggar där du kan styra författandet helt själv. 

Taggar: Möjligheten att ‖märka‖ din skrift med ett eller flera ord som den ska reagera på och 

associeras med om någon söker på dessa och på så sätt öka exponeringen för din artikel, 

bloggpost eller hemsida. 

Web 2.0 har möjliggjort för företag att på ett helt nytt sätt kunna samverka med den 

population som de vill vända sig mot. Genom att funktioner som tillåter interaktion mellan 

båda parter nu finns tillgängliga kan företaget se till att precisera det budskap som de vill få 

fram genom att lära sig något om kunden samtidigt. Företagen kan också på ett direkt sätt 

diskutera produktutveckling, service m.m. med kunderna (McAfee 2006). 

3.1.2 Sociala medier 

I dagsläget har mediavärlden fått erkänna att det nya greppet med social medier som mer än 

en fluga som skulle gå över. Sociala medier idag är ett av de snabbast växande mediaformaten 

och ett av det områden inom mediabranschen där stora marknadsandelar finns tillgängliga att 

konkurrera om. När de klassiska medierna brottas med problemet att de ofta ses som 

dinosaurier som inte kommer att kunna ändra strategi och komma tillbaka en gång till på 

marknaden.  

De nya stora aktörerna på marknaden är olika varandra och de har också olika syften. 

YouTube är en multimedia  jukebox som gör det möjligt att för användare att se klipp både 

från företag och privatpersoner, samtidigt finns LinkedIn som är ett verktyg för att rekrytera 
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personalresurser. Facebook har under de senaste tio åren som har förändrat och utvecklat 

marknaden för comunities som tidigare fanns. Även fenomenet bloggar har förvandlats från 

det som startade som dagböcker öppna för omvärlden till rena försäljningsverktyg med målet 

att locka oss till merkonsumtion (Boyd et al. 2008). 

Företagen har förstått vikten av att följa med i utvecklingen och utnyttja de möjligheter som 

sociala medier erbjuder. Företagen är också smärtsamt medvetna om hur viktigt det är för dem 

att visa upp en positiv bild utåt och hålla en hög standard på sina produkter och tjänster. Om 

ett företag skulle misslyckas med detta finns det idag stor risk att någon missnöjd kund 

använder sig av ett socialt nätverk för att på sätt förstora upp den negativa publiciteten 

tusenfalt.  

De sociala nätverken är numera inte bara till för kunderna. På LinkedIn ges företag en chans 

att få direktkontakt med personer som för dem kan vara attraktiva på marknaden. Det är ett 

utbyte som på ett väldigt enkelt sätt ger båda parter en möjlighet att lära sig om varandra och 

förhoppningsvis i slutändan ge ett bra resultat.  Här blir det tydligt hur processen kan startas 

med kunskapsinsamling och sedan fortsätter att utvecklas för att förhoppningsvis avslutas 

med en implementering av det som företaget har lärt sig.(LinkedIn 2009) 

3.1.3 Exempel på sociala medier  

YouTube: YouTube startades 2005 av tre stycken anställda på Paypal.  Ryktet säger att de tre 

försökte komma på ett sätt att dela med sig av sina filmer tagna under ett party i San 

Francisco. De kom på grundidén till YouTube och lanserade den första videon i april samma 

år (Graham 2005). Grundtanken var att personer skulle kunna lägga upp korta historier i form 

av videos men de insåg snabbt att alla som fick tillgång till sidan hade en mängd olika sorters 

videor som de ville visa för världen. Trafiken på sidan ökade kraftigt och allt eftersom 

människor började länka dessa klipp till sina hemsidor och sina Myspace sidor, väcktes 

intresset från investerare, Time Warner var en av de tidiga investerarna i YouTube. Intresset 

från stora företag väcktes snabbt och efter att Nike i oktober 2005 placerade ut en annons på 

YouTube steg intresset än mer. En annan av de tidiga investerarna Sequoia Capital 

investerade 8.5 miljoner dollar (Scott 2006). 

YouTubes utveckling fortsatte uppåt och i december 2005 hade hemsidan över 50 miljoner 

besökare.  Efter att YouTube lanserat videon Lazy Sunday stegrades antalet besökare hastigt 

och i maj 2006 hade YouTube 250 miljoner regelbundna besökare. Antalet besökare fortsatte 

att öka och under andra halvan av 2006 hade sidan av över 20 miljoner besökare och ca 100 
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miljoner klipp tittades på dagligen. Till detta skall läggas att 65000 klipp lades till varje dag. I 

oktober samma år köptes YouTube av Google för 1.65 miljarder dollar i aktier. YouTube fick 

fortsätta självständigt och har idag utvecklats till att vara ett verktyg för företag att publicera 

sina senaste kampanjer och produkter på och vara säkra på att genomslaget är stort(Laco 

2010). 

Bloggar: Ordet blogg föddes ur Weblog som var den tidiga versionen av bloggar. När sedan 

Peter Merholz på skämt bröt upp ordet till ‖we blog‖ på sin egen weblog var uttrycket ett 

faktum. Snart använde andra bloggare ordet som både ett substantiv och verb för att redigera 

sin egen blogg och när man skrev på någon annans weblog (The Economist 2006). Bloggarna 

startade som online dagböcker men kom snart att utvecklas till något mycket större när 

funktioner som möjliggörande av användning wecam gjorde det möjligt för människor att live 

blogga direkt med sin webkamera. Från början var bloggen inte mer än en ofta uppdaterad 

hemsida men snart kom det ‖blogghotell‖ och mjukvara som gjorde det möjligt att göra 

bloggen mer personlig. Bloggarna var mer segstartade än de andra medier som omnämnts i 

arbetet men efter 1999 när webloggarna blev bloggar ökade användandet snabbt. Bloggande 

har tidigt tagits upp av företag och det ger dem en möjlighet att visa mer av sina ideal och sin 

kultur än vad som är möjligt utåt mot traditionella media. Bloggarna har också blivit en vanlig 

annonsplats. Enskilda bloggar som anses vara trendsättare eller har väldigt stort antal 

besökare kan tjäna stora summor på att vara ‖reklampelare‖ åt företag. (Mutum et al. 2010) 

Bloggarna har spridit sig över hela spektret av användare. Genom att använda en blogg kan ett 

företag som vanligtvis har svårt att nå ut till den stora massan på ett nytt sätt sprida 

information och samtidigt samla in information om den målgrupp som bloggen vänder sig till. 

På det sättet fungerar även bloggen som ett verktyg för att öka lärande och i slutändan ge 

företaget en bättre uppfattning om kundens behov. 

Facebook: År 2004 lanseras Facebook av tre stycken Harvard-studenter, produkten var från 

början tänkt att fungera som ett socialt nätverk på Harvard men det tog inte lång tid innan 

sidan spreds utanför Harvard till Stanford, Columbia och Yale. Senare under året lades 

funktioner som grupper till och ett kommentarsfält känt som ‖väggen‖ blev en fast funktion 

(Sanghvi 2006). I december 2004 hade Facebook nått ca 1 miljon användare. Under 2005 

fortsätter medlemmar att ansluta sig till Facebook och i mitten på året tar Facebook emot sina 

första stora investerare som totalt bidrar med 12.7 miljoner dollar. Detta gör det möjligt för 

Facebook att addera ytterligare tjänster och en expansion som möjliggör för fler skolor att 
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ansluta sig till Facebook. Innan året är slut har 5.5 miljoner personer gått med i Facebook och 

fler funktioner adderas kontinuerligt.  

Under kommande år växer antalet användare och Microsoft sluter ett avtal med Facebook för 

banners, även andra företag börjar intressera sig för Facebook och dess möjligheter. Facebook 

fortsätter att utvecklas och lanserar även plattformar för att underlätta samarbeten. 

Investeringarna i reklam växer på Facebook och det som från början var en annonsplats för 

småföretag blir en mix av internationella och lokala företag. Under 2008 släpps Facebook 

allmänt fritt och innan årets slut har man kommit upp i 100 miljoner användare. Fler företag 

blir intressenter i Facebook och ett exempel är CNN Live som integrerar sig i Facebook med 

länkningsfunktioner. Facebooks länkar funktion görs möjlig på fler och fler typer av digitala 

platser. I mitten av år 2010 har Facebook registrerat över 500 miljoner aktiva användare. 

(Facebook 2007) 

Profilen har både en ‖vägg‖ för publikationer från användaren och en ‖nyhetsvägg‖ där 

användaren hålls uppdaterad om vad andra profiler som användaren är sammankopplad med 

publicerar(se appendix 1). Ägaren till en profil bestämmer själv hur dennes nätverk ska se ut 

och det är därför möjligt att själv välja vilken info hon ska ta del av. (Sanghvi 2006)  

Facebook är idag den största communityn som finns på internet. Den har kommit att i stort 

sätt radera ut många andra liknande communitys som var väldigt populära innan Facebook 

gjorde entré på marknaden.  Facebook är personligt och varje profil innehas av en person eller 

ett företag som själv väljer vad den ska visa om sig själva på sin profil. Här kan organisationer 

jobba mer på sina relationer med kunder och även deras brand awareness. Samtidigt som 

organisationer kan sprida det budskap som de vill förmedla kan de också jobba med 

informationsinsamling om populationer som är enkla att kartlägga genom Facebooks 

utvecklade tillhörighetsfunktioner där medlemmar engagerar sig i ett varumärke eller liknande 

och på så sätt visar sin tillhörighet i mot speciell grupp. (Phillips 2007) 

Twitter: Twitter är ett socialt nätverk byggt på mikrobloggande. Detta betyder att användare 

kan skicka ett meddelande med 140 tecken där det får svara på frågan ‖what are you doing?‖ 

eller liknande. Dessa meddelanden kallas ‖tweets‖ och går ut till alla användarens vänner och 

övriga som valt att ‖följa‖ det vill säga får uppdateringar när användaren lägger ut nya tweets. 

Det finns en uppsjö av taktiker för att nå ut med företagets budskap till en stor population som 

använder Twitter. (Twitter 2009) 



 

23 
 

Historien om Twitter startar 2006 när Jack Dorsey inleder arbetet för att skapa en social 

nätverkstjänst baserad på korta meddelanden som han har tänkt på länge. I mars 2006 

publicerades det första meddelandet. Namnet kommet av att det som skrivs skall vara korta 

stycken av inkonsekvent information lite som fåglars kvitter (Eng= Twitter). (Miller 2010) 

Produkten började som ett internt system för medarbetarna på Jacks jobb Odeo men senare 

under 2006 blev produkten publicerad till allmänheten. Tillväxten har varit snabb och under 

2008 estimerades det att ca 100 miljoner ‖tweets‖ publicerades per kvartal. Detta antal 

fortsatte att växa och samma mätning 2009 visade på att 2 miljarder tweets genomfördes per 

kvartal. Under februari 2010 twittrade folk 50 miljoner meddelanden per dag. (Beaumont 

2010). 

Idag används mediet världen över och de stora företagen har förstått betydelsen av Twitter. 

Reklam via tweets har blivit en vardaglig företeelse och klassas ofta som ‖spam‖ det vill säga 

påtvingad reklam. Idag görs reklamen helt utan stöd från Twitter och det är meddelanden i sig 

som fungerar som reklampelare april 2010 annonserat företaget att de planerar en lansering 

av ett reklamsystem i funktionen och att företag som Sony, Red Bull och Starbucks redan 

skrivit avtal om att få ta del av denna tjänst.(Arthur 2010) 

LinkedIn: År 2002 kom de fem grundarna på hur de skulle göra funktionen som kom att heta 

LinkedIn. Idéen startade i vardagsrummet hos en av grundarna och det dröjde till maj 2003 

innan sidan blev officiell. Efter en månad hade LinkedIn 4500 besökare och det första riktiga 

kontoret startades. Sequoia investerar 7.4 miljoner dollar i företaget, samma Sequoia som 

investerade i YouTube.  

LinkedIn är ett socialt nätverk som är till för att främja banden mellan företagare. Nätverket är 

flerdimensionellt då möjligheten för personal inom ett företag kan koppla ihop sig likaså 

kollegor inom samma bransch och LinkedIn ger även företag och rekryterare möjlighet att leta 

efter lämpliga kandidater. Nätverket består av profiler där användaren visar sina 

professionella meriter samt dina bästa egenskaper och eventuella framgångar. Utöver detta 

kan användaren kontakta och bygga sitt nätverk med personer som hon känner eller kollegor i 

branschen och på företaget. 
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LinkedIn anser att företag och personal blir konkurrenskraftigare av ett stort socialt nätverk. 

LinkedIn hävdar också att dagens samhälle där information färdas extremt snabbt och globalt 

är beroende personliga nätverk som på samma snabba sätt kan ge möjlighet till snabb åtkomst 

av personliga resurser och information. LinkedIn används idag nästan lika mycket av företag 

som av enskilda personer och här kan strategi och rutiner inom företag visas/förklaras.   

LinkedIn anser att de inte bara bidrar till att underlätta för aktörer på arbetsmarknaden att 

samverka utan också driver den framåt och ständigt förbättrar kommunikationsmöjligheterna. 

(LinkedIn 2008) 

3.2 Organisatoriskt lärande 

Samtidigt som värdet av kunskap har ökat kraftigt under det senaste årtiondet, har det 

dynamiska affärsklimatet bidragit till att dess livslängd har reducerats. På samma sätt som en 

hög kunskapsnivå kan ligga till grund för hållbara konkurrensfördelar, kan det lika snabbt 

hamna i fel händer och istället gynna konkurrenter. Därför måste företag ständigt utveckla sitt 

arbetssätt och sin struktur för att i största möjliga utsträckning behålla sin kunskap internt. 

(Appelbaum et al. 2000) 

 

Några av de första teoretiker som nämns i samband med begreppet lärande är Cangelosi och 

Dill (1965) som började diskutera innebörden av lärande i just organisationer. Enligt Crossan 

och Guatto (1996) är det under de senaste åren som uttrycket återigen har blivit populärt men 

de medger också att det inte framkommit mycket konkreta slutsatser i ämnet på sistone. Detta 

betyder inte att det inte finns slutsatser, men många olika forskare har använt termen och 

applicerat den på olika användningsområden.  Resultatet blev att ett antal olika teser som har 

uppkommit där ingen kan sägas vara det slutligt korrekt på grund av dess ursprung. Stora 

namn som Nonaka och Takeuchi (1995) och Huber (1991) har alla använt sig av begreppet 

lärande i organisationer om än på olika områden. De olika forskarna delar flera viktiga 

synpunkter men framförallt så skiljer de sig åt. De behandlar olika fenomen men överlappar 

ändå ibland i sina studier. Detta visar att processen lärande i organisationer idag innehåller 

mycket fakta av god art, men saknar de slutgiltiga antaganden som gör begreppet och 

processen mer solitt. 
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Redan när Simon (1969) definierade lärande i organisationer uttryckte han en oro över 

svårigheten att definiera lärande och svårigheten att veta exakt hur uttrycket skulle studeras. 

Simon menade att lärande i organisationer kunde ses som växande förståelse för, och 

framgångsrika lösningar på organisatoriska problem gjorda av personer som kan reflekteras i 

strukturen i organisationen och av resultat sprungna ur organisationens egen process.  Denna 

definition i sig själv är problematisk då den tar upp två delar av lärande. Den ena sker i ökad 

förståelse och den andra i strukturella eller handlingsbaserade aktioner inom organisationen. 

Detta betyder att den första baseras på en ökad kunskap som enligt Simon (1969) ofta är 

intangibel och svår att tolka och greppa medan den andra i många fall kan ses som förändring 

och olika sorters organisatoriska resultat som är lättare att förstå. Det som ytterligare försvårar 

analysen av uttrycket är att dessa två delar sällan uppkommer samtidigt och därför inte kan 

jämföras direkt. Resultatet av denna förvirring har blivit att man ofta definierar de två delarna 

separat, alltså att lärande i organisationer beskrivs antingen som ökad insikt och kunskap eller 

ses som nya system och förbättrade strukturer i organisationer. 

3.2.1 Fyra nyckelfaktorer för organisatoriskt lärande 

Argyris & Schön (1978) menar att det finns fyra kontextuella faktorer som påverkar 

möjligheten till att lärande ska uppstå i processer. Dessa fyra är: företagskultur mottaglig för 

lärande, strategi som tillåter flexibilitet, organisationsstruktur som tillåter både innovation 

och nya kunskaper och till sist även miljön runt omkring organisationen. Dessa fyra har ett 

samband med lärande på det sättet att de förstärker och skapar lärande samtidigt som det 

sambandet också skapas av lärande. 

 

Kultur – Enligt Miles & Snow (1978) är kulturen är ett av företagets viktigaste element, 

kulturen är det som genomsyrar organisationen och även kan påverka ideologier och mönster 

som redan finns. Miles & Snow (1978) pratar också om kulturen när de talar om ett företags 

strategiska inställning på marknaden. De hävdar härmed att dessa positioner är så nära knutna 

till kulturen att det till viss mån är en bred tro som bestämmer vilken strategi som skall 

användas. Forskarna hävdar starkt att dessa normer influerar beteende och kognitiv utveckling 

som en organisation kan genomgå men de påtalar också att det ofta vid förändringar i 

strukturen i en organisation också sker förändring i kulturen. 
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Strategi - Ett företags strategiska ställning rättfärdigar till viss del hur det kommer att kunna 

lära. Strategin bestämmer hur mål och objektiv för företaget ska se ut och även bredden av 

vilka aktiviteter som skall användas för att genomföra strategin. Strategin influerar lärandet 

genom att visa upp sambandet mellan lärande och beslutsfattande samt tolkning 

av omvärlden. (Chandler, 1962; Cyert & March, 1963; Daft & Weick, 1984).  Miller och 

Friesen (1980) säger att ett företags strategiska riktning ger ett övertag till lärande i 

organisationer som gör det resistent mot små förändringar. Stora omorganisationer däremot 

kan ibland göra att strategier omformas och då också lärandet. 

 

Struktur - Även om strukturen ofta ses som ett resultat av lärandet är det viktigt att förstå att 

strukturen spelar en stor roll i utformandet av lärandeprocessen. Duncan (1974) menar att det 

kan behövas flera olika strukturer inom samma strategiska enhet beroende på hur flexibel 

enheten vill vara. Den centraliserade, mer mekaniska strukturen är till för att återskapa och 

bibehålla tidigare mönster och beteenden, medan den mer organiska gör det möjligt att ha en 

viss del nyskapande i sin struktur. Flera av de stora forskarna (Starbuck et al. 1978, Vancil 

1978) sträcker sig så långt som att strukturerade organisationer hindrar utveckling medan den 

främjas i organisationer där strukturen är mera oklar. 

 

Miljön - Enligt Lawrence & Dyer (1983) finns det en risk om både den externa och interna 

miljön är för dynamisk och komplex. Detta kan då leda till en överbelastning som omöjliggör 

ett lärande i organisationen. Hedberg (1981) förstärker tidigare nämnda samband med att säga 

att lärande i organisationer behöver både stabilitet och förändring. För stabila miljöer hämmar 

lärandet helt eftersom det inte finns något incitament till lärande, samtidigt gör en allt för 

omväxlande miljö det svårt för de lärande att kartlägga sin miljö. Lärandeprocessen består i 

att försöka skapa och sen styra och bestämma spänningen mellan en stabil miljö och en miljö 

med omväxling. En viss nivå av stress mellan dessa olika miljöer är viktig för att lärande över 

huvud taget ska finnas till (Cangelosi & Dill, 1965; Hedberg, Nystrom, & Star-buck, 1976). 

Forskarna hävdar också att nivåerna av stress och osäkerhet är det som bestämmer hur 

effektivt lärandet kan bli samt hur miljön upplevs och tolkas. (Daft & Weick, 1984; Starbuck 

et al., 1978; Weick, 1979).  
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3.2.2 Kunskapsbaserade organisationer 

Enligt Zack (2003)  gör en kunskapsbaserad organisation två saker: den applicerar existerande 

kunskap och skapar ny. Detta i sin tur resulterar i fyra huvudsakliga mål för organisationen: 

 

1. Att kunskap från en del av organisationen kan appliceras på andra delar. 

2. Att kunskap kontinuerligt fördelas inom organisationen så att alla kan ta del av tidigare 

erfarenheter. 

3. Möjliggöra ett samarbete mellan anställda från olika delar av organisationen för att skapa 

ny kunskap. 

4. Skapa incitament och möjligheter för experimentering och lärande. 

 

För att ett kunskapsbaserat lärande ska fungera inom en organisation krävs att ett antal 

variabler uppfylls. De tre mest framträdande är: Process, perspektiv och syfte. 

 

Process - Denna punkt behandlar de aktiviteter i en organisation som är involverade antingen 

direkt eller mer på sidan av den process som färdigställer en produkt eller tjänst. Företag ställs 

alltid inför frågan hur de ska färdigställa sina produkter och kombinationerna är många. Det 

som skiljer olika organisationer åt är att vissa vet vilka kombinationer som passar bättre än 

andra. Det är också viktigt att veta hur dessa ska passas ihop för att samtidigt göra kunden så 

nöjd som möjligt. I detta vetande ingår det att företagen fokuserar på vilka som behöver jobba 

ihop för att deras kunskaper ska komma så användas så effektivt som möjligt. 

 

Perspektiv - Kunskapsbaserade organisationer har oavsett om deras produkter är tangibla 

eller intangibla alltid en kunskapsorienterad bild av sig själva. Det betyder att organisationen 

alltid tar i beaktning ett kunskapsperspektiv i alla sina handlingar. Företag använder kunskap 

och lärande som sina primära kriterier när de utvärderar hur företag organiserar, producerar 

och hur de relaterar till sina kunder. 
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Syfte - Företag som lyckas med detta tillvägagångssätt genomför sina aktiviteter i linje med 

de strategier som satts upp. Enligt Zack (2003) är organisationer som är framgångsrika över 

en längre tid de som låter sin strategi var likadan som deras kunskapsstyrningsprocess. Med 

detta menas att de organisationer som har strategier som tillåter ny kunskap att påverka 

utformandet av strategin i sig kommer att ha en större framgång. Kort sagt menar Zack att 

riktiga kunskapsbaserade organisationer alltid tänker på sina strategier och ständigt försöker 

förbättra dem.        

3.3 Personligt och Organisatoriskt lärande   

Enligt Fiol et al. (1985) finns det två distinktioner som bör göras vid organisatoriskt lärande. 

Författarna menar att skillnader finns mellan personligt och organisatoriskt lärande i en 

organisation. De säger att även om personligt lärande är viktigt för organisationen är det 

viktigt att förstå att organisationens lärande inte bara består av det sammanlagda antalet 

medlemmars individuella kunskap. Kunskap hos en person i en organisation blir mer 

betydelsefull eftersom den då bidrar till att skapa och uppdatera och system och rutiner.   

Författarna menar att till skillnad från personligt lärande kan organisationen ta till sig, 

utveckla och behålla lärande i form av system och nya rutiner. Dessa system gör att 

medlemmarna i organisationerna får ny information och lär sig nya saker men de gör också 

det också möjligt för andra som inte ingår i organisationen att ta del av lärandet genom att 

studera organisationsnormer och rutiner (Lawrence & Dyer, 1983; Martin, 1982; Mitroff & 

Kilmann, 1976). 

Hedberg (1981) vill också kommentera samma sak genom att säga att precis som individer lär 

och på det sättet utvecklar sin personlighet så har organisationer kognitiva mönster och 

beteenden som gör att de lär sig och skapar egna identiteter. Detta möjliggör att medlemmar 

kan bytas ut men organisationen bibehåller sin kunskap. 

Det finns två huvudsakliga synsätt gällande kunskap och hur det kan tillämpas inom 

organisationer (Sanchez, 2003). I tabellen nedan finns de största skillnaderna mellan de två 

synsätten.  
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Figur 1: Skillnaden mellan personligt lärande och lärande i organisationer (Sanchez 2003) 

3.3.1 Personlig kunskap 

Det huvudsakliga antagandet i denna ansats är att kunskap är personlig i sin natur och därför 

mycket svår att överföra till organisationen. Kunskap är alltså dold hos individerna i en 

organisation och detta utgör den totala kunskapen inom en organisation. På grund av detta 

synsätt rekommenderar anhängare av denna teori att det bästa sättet för organisationen att dra 

nytta av individens kunskap är att sammanföra denne med andra inom organisationen. Vad 

organisationen måste göra är därför att skapa förutsättningar för individer att vilja dela med 

sig av sin kunskap till andra inom organisationen. Interaktionen mellan individer ska resultera 

i att ny kunskap skapas som kan vara av nytta för organisationen.  

  

Personligt vs. Lärande i 
organisationer 

Personligt lärande 

- Kunskap är personlig och 
svår att extrahera från 
individer. 

- Kunskap överförs genom 
att flytta individer mellan 
organisationer. 

- Lärande kan uppmuntras 
genom att samla ihop rätt 
människor under rätt 
förutsättningar. 

 

Lärande i 
organisationer 

- Kunskap kan artikuleras 
och kodifieras till att bli 
kunskapstillgångar för 
organisationen. 

- Med hjälp av dokument, 
bilder och modeller kan 
kunskap spridas. 

- Genom tillämpning av 
vetenskapliga processer 
kan lärandeprocessen 
förbättras.  
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Fördelar och nackdelar 

Det personliga synsättets enkla ansats gör att organisationer på ett lättare sätt kan hantera 

kunskapshanteringen. Chefer måste först identifiera vad individen anser sig ha för kunskap 

och sedan placera denne på en plats i organisationen där denne kan tillämpa sin kunskap på 

bästa sätt för att klara av uppgifter med varierande svårighetsgrad. 

Då kunskap anses vara dold är det omöjligt för företaget att avgöra om en individ har den 

kunskap som denne påstår (Stein & Ridderstråle 2001). Möjligheterna för att sprida kunskap 

är också begränsade då det enda ansvariga kan göra är att flytta runt anställda inom 

organisationen. Detta är en komplicerad process då anställda inte alltid är villiga att flytta runt 

till andra avdelningar eller länder samt att denna process tar mycket tid vilket begränsar dess 

effektivitet då en anställd bara kan jobba att visst antal timmar per dag. Då kunskap enbart 

finns hos individen kan organisationen drabbas om denne byter jobb eller av en annan 

anledning lämnar organisationen  

3.3.2 Lärande i organisationer 

Tillskillnad från det personliga synsättet är ansatsen här att individuell kunskap kan göras 

tillgänglig för organisationen genom att individen förklarar dess innebörd. Det är dock i vissa 

fall nödvändigt att individen får stöd för att förstå hur denne bör artikulera sin kunskap. Stödet 

kan bestå av skapandet av processer som uppmuntrar och underlättar delandet av kunskap 

inom organisationen. Informationssystem spelar en viktig roll för att kunna sprida kunskapen 

inom organisationen. Ny kunskap kan skapas av organisationen genom läroprocesser eller 

partnerskap med externa parter enligt detta synsätt (Sanchez 2003). 

 

Fördelar och nackdelar 

Till skillnad från det personliga synsättet möjliggör detta synsätt fördelar på lång sikt för 

företaget. I inledningen kan processen att extrahera kunskap från individer vara komplicerad 

innan organisationen har designat processer som de vet fungerar. När en individs kunskap har 

blivit artikulerad kan den snabbt spridas inom hela organisationen och är därefter tillgänglig 

när som helst. Vidare är det lättare att därefter identifiera avdelningar i en organisation som 

tillämpar liknande teoretiska och praktiska kunskaper vilket möjliggör bildandet av interna 

informationsnätverk.  
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Lärandeprocessen inom organisationen gynnas också då kunskap som är synlig för alla inom 

organisationen är lättare att diskutera och förbättra. Organisationen kan då identifiera vilka 

brister de har och eliminera dem. Slutligen minimerar organisationen sitt beroende av 

individer som exempelvis kan lämna organisationen för en konkurrent. Kunskapen finns alltid 

kvar och kan tillämpas även när individen inte längre finns kvar.  

 

Det finns några nackdelar med denna ansats. Det finns inga garantier för att organisationen 

kan utforma processer och förutsättningar som resulterar i att individen kan dela med sig av 

sin kunskap. Vidare finns det fall då individen inte alls vill dela med sig av sin personliga 

kunskap då denne kan tro att detta kan resultera i en ökad risk att bli avskedad. Kunskap som 

fås fram inom en avdelning är inte alltid lätt att tillämpa i en annan då avdelningar av 

egoistiska skäl kan avfärda något som tagits fram av några andra. Slutligen finns det en 

problematik kring att behålla kunskap inom organisationen då detta kan läcka till 

konkurrenter vilket leder till att dess värde minskar kraftigt. 

3.4 Lärandeprocessen i organisationer 

3.4.1 4I Ramverket 

Crossan et al. (1999) presenterar ett ramverk bestående av fyra olika processer som 

tillsammans utgör lärande i företaget. Enligt författarna kan lärande i organisationen ses som 

en av de främsta källorna till strategisk förnyelse. För att lyckas med detta måste företaget 

hitta en balans mellan att utforska nya möjligheter samtidigt som de på bästa sätt tar till vara 

på det som de redan vet. Att hitta balansen mellan dessa är centralt för att uppnå strategisk 

förnyelse och för att på ett effektivt sätt sköta sitt lärande inom organisationen. Enligt Crossan 

et al. (1999) måste strategisk förnyelse ske på företagsnivå och inte individuellt och det är 

viktigt att ha i åtanke att organisationen arbetar i ett öppet system och inte som en intern 

enhet.  

Tillskillnad från existerande teorier tillämpar författarna ett flerdimensionsperspektiv där de 

separerar lärande på individuell-, grupp- och företagsnivå. De fyra olika processerna är inte 

enkla att särskilja då lärande i de olika processerna kan ske på flera nivåer i organisationen. 
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Författarna fastställer fyra premisser som de anser vara nödvändiga för ämnet och som ger 

legitimitet åt ämnet som de vill studera: 

Premiss 1: Lärande i en organisation involverar en anspänning mellan att ackumulera ny 

kunskap och att använda redan insamlad kunskap. March (1991) anser att båda aspekterna är 

nödvändiga för företaget men att de tävlar om knappa resurser.  

Premiss 2: Lärande i en organisation förutsätter ett flerdimensionsperspektiv: individuell, 

grupp och företag. Många tror att lärande sker på en individuell nivå men detta är ett felaktigt 

antagande då idéer delas inom organisationen och dess betydelse diskuteras (Argyris & Schon 

1978).  

Premiss 3: Ovanstående tre perspektiv är sammanlänkade med sociala och psykologiska 

processer: intuiting, interpreting, integrating och institutionalizing.  

Premiss 4: Kognitivitet påverkar handlingar och vice versa det vill säga att hur vi tolkar 

situationer påverkar våra handlingar och situationer påverkar hur vi tolkar dem.   

Intuitivt uppfattande (Intuiting) – Enligt författarna är denna typ av lärande individuell och 

omedveten. På denna nivå består lärande av att kunna urskilja likheter och skillnader samt 

mönster och möjligheter. Behling & Eckel (1991) definierar begreppet som förmågan att 

identifiera mönster. Denna process är omedveten då det inte alltid är möjligt för individen att 

förklara då det bygger på den erfarenhet som individen har samlat in. Processen i sig kan ske i 

ett organisatoriskt sammanhang men lärandet och igenkännandet av mönster sker på en 

individuell nivå. Detta kan till stor del förklara varför det är så svårt att överföra expertis 

mellan olika individer.  

Tolkning (Interpreting) – I detta steg övergår lärandeprocessen till ett medvetet stadie. 

Denna process pågår i relation till omgivningen där individen opererar. Därför krävs det att 

den som studerar denna process är medveten om i vilken kontext individen har samlat in data 

för att kunna förstå den fullt ut. Då varje individ har olika kognitiva kartor, det vill säga 

individuella processer för hur de tolkar sinnesintryck, kommer de att analysera information på 

olika sätt. För företaget innebär detta att de måste kunna skapa förutsättningar för individer att 

arbeta i grupper så att de kan utveckla gemensamma värderingar vilket i sin tur förbättrar 

denna process och minskar skillnader mellan individers kognitiva kartor.   
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Integrering (Integrating) – Denna process är gemensam och medveten. För att detta ska 

fungera måste företaget ha lyckats med föregående steg, att skapa en miljö som främjar 

kollektivt tänkande. Processen är inte begränsad till enbart inom företaget utan inkluderar 

kommunikation med externa grupperingar  

Formalisering (Institutionalizing) – Lärandet i ett företag är inte summan av det lärande 

som sker på individuell nivå. En del av lärandet är inbyggt i de system, strukturer, strategier, 

rutiner och i de investeringar som gjorts i informationssystem. Ett nytt företag har ingen 

historia och därför inga fastställda rutiner. I takt med att de mognar kan mönster i hur 

kommunikationen sker identifieras. Detta är resultatet av vad företaget lärt sig och som de har 

integrerat in i sina processer och kommunikation. Företaget utvecklar i detta stadie färdiga 

strategier för hur lärandet inom organisationen ska se.  När denna process är klar är det svårt 

för företaget att ändra på sina rutiner vilket kan skapa problem när omgivningen förändras. 

Företag måste därför ha förmågan att kombinera exploitation, tillämpningen av tidigare 

erfarenheter, med exploration vilket innebär att låta ny kunskap strömma genom företaget och 

forma nya rutiner och processer. 

3.4.2 Hubers Ramverk 

Huber (1991) presenterar en modell med fyra sammanhängande steg som beskriver hur 

lärande i en organisation fungerar. 

1. Informationsförvärv – Genom såväl formella som informella metoder kan en organisation 

samla in information. Formella aktiviteter består av bland annat kundundersökningar och 

forskning. Informella aktiviteter kan bestå av att läsa tidningen eller konversera med 

medarbetare.  

1.1 Normer & Värderingar (Cogential Learning) - De som grundar en organisation har 

kunskap om omvärlden och de processer som kan tillämpas för att organisationen ska uppnå 

sina mål. Den kunskap som organisationen har vid sin uppstart kommer att påverka hur den 

bestämmer vilken information som bör samlas in och hur denna sedan tolkas.  
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1.2 Experimentellt lärande (Experimental Learning) – Genom sina erfarenheter samlar 

organisationen på sig information. Detta kan ske på såväl ett medvetet som omedvetet sätt. 

Här kan organisationen förbättra sitt lärande genom att samla in feedback som hjälper dem att 

förstå resultatet av deras aktiviteter. Huber (1991) säger vidare att analysen av organisationens 

erfarenheter hjälper den att uppnå en högre grad av flexibilitet och en bättre möjlighet att 

överleva i en miljö som är under ständig förändring. 

1.3 Sekundärt lärande (Vicarious Learning) – De flesta organisationer har en god 

uppfattning om vad deras konkurrenter gör. Detta fungerar som en typ av lärande då företagen 

samlar in information om andra företags strategier för att sedan avgöra om de själva arbetar på 

ett fördelaktigt sätt. Effektiviteten av denna typ av lärande är ifrågasatt då vissa anser att 

imitation av konkurrenter inte är en hållbar strategi när omgivningen är dynamisk och snabbt 

kan ändra karaktär (Bourgeois & Eisenhardt 1988).  

1.4 Inköpt lärande (Grafting) – Genom att köpa upp andra företag kan en organisation öka 

sin kunskapsbas då nya anställda kan tillkomma som bidrar med kunskap som inte fanns inom 

organisationen innan. Detta kan vara ett snabbare alternativ för företag som behöver ny 

kunskap men som inte har tid att ta fram den på egen hand. 

1.5 Sökande lärande (Searching and Noticing) – Det finns tre olika metoder som en 

organisation kan tillämpa för att tillgodogöra sig ny kunskap (1) Scanning – Om företaget 

inte kan anpassa sig till omgivningen kommer det inte att överleva. Därför är det nödvändigt 

att det kan bevaka omgivningen för att studera förändringar som uppstår. (2) Focused search 

– Här studerar organisationen ett specifikt segment och det kan ske både internt och externt. 

Syftet är oftast att komma underfund med hur de på bästa sätt kan lösa ett problem eller ta till 

vara på en möjlighet. (3) Performance monitoring – Inom de flesta organisationer pågår ett 

kontinuerligt arbete för att kontrollera hur väl företaget möter de mål de satt upp och om de 

uppfyller kraven från företagets intressenter. 

2. Informationsdistribution – Genom att företaget sprider information bland sina 

avdelningar och anställda kan det uppnå ett bredare lärande inom organisationen. När 

anställda inom organisationen kan ta del av kunskap från olika avdelningar ökar inte bara 

deras kunskap utan bidrar också till en ökad generell förståelse. 
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3. Informationstolkning – Daft & Weick (1984) definierar denna process som när 

information ges en mening och även som processen där händelser översätts till en gemensam 

förståelse.  

4. Organisatoriskt minne – Det organisatoriska minnet utgörs främst av de metoder som 

används för att lagra kunskap för framtida användande. Här finns det många frågetecken 

angående huruvida det mänskliga organisatoriska minnet räcker till eftersom det inte har 

förmågan att lagra kunskap på precis det sätt människor vill att det ska lagras för att ha det 

tillgängligt.    

3.5 Utvärdering 

Enligt Jerkedal (1999) finns det ingen enhetlig definition för innebörden av begreppet 

utvärdering. Jerkedal menar också att det är vanligt förekommande att forskare inkluderar 

beslutsfattande i sin definition av utvärdering. Ett genomgående tema för hur begreppet 

definieras är kopplingen mellan utvärdering och beslutsfattande. Enligt ledande 

utvärderingsforskare ligger vikten i att utvärderingen ska ge underlag för beslutsalternativ. 

Gutentag (1975) uttrycker sin åsikt i frågan genom att säga:  

”Utvärderingar existerar eller borde endast existera för att underlätta intelligent 

beslutsfattande” 

För att en utvärdering ska vara rättvisande finns det kvalitetskriterier som kräver en hög grad 

av systematik och objektivitet för att utvärderingen ska vara användbar och trovärdig 

(Jerkedal 1999). Jerkedals diskussion avslutas med att han poängterar att det inte finns en 

ensam riktig definition men att den ska vara så allmängiltig som möjligt. För att ett en 

utvärdering skall bli så korrekt som möjligt är det viktigt att nivån på utvärderingen ligger i 

linje med komplexitetsnivån på det som ska utvärderas. Rent generellt kan det sägas att det är 

viktigt att vid en utvärdering är det viktigt att den som utvärderar t.ex. forskning har en 

utbildning som klarar av att greppa nivån på den forskning som ska undersökas.  
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3.6 Utvärderingsmått 

För att utvärdera användandet av sociala medier och se huruvida de resultat som presenteras i 

denna uppsats kan utgöra underlaget för beslutsfattande sker här en genomgång av 

existerande mått. Detta inkluderar finansiella mått som utvärderar lönsamhet för en 

investering, icke-finansiella mått som fångar värdet av kvalitativa variabler som kundnöjdhet 

och innovation. Slutligen presenteras också aktuella mått som fungerar som en uppföljning till 

balanserade styrkort då de ämnar analysera liknande variabler.  

3.6.1 Balanserat styrkort 

Icke-finansiella mått kan spela en viktig roll för företag då de kan indikera den framtida 

finansiella situationen för företaget och förklara chefers prestationer (Banker et al. 2000). Det 

finns trots detta få studier kring relationen mellan icke-finansiella mått och företagets 

finansiella resultat. Traditionellt sett har företag föredragit finansiella mått som Return on 

Investment och kostnad per enhet (Eccles 1991) men det har blivit allt mer populärt att 

tillämpa mått som inte är av finansiell karaktär som exempelvis produkt kvalitet och 

kundnöjdhet. Den ökade populariteten av icke-finansiella mått kan förklaras av att 

traditionella mått inte fullt ut kan förklara företagets tidigare och nuvarande aktiviteter. Icke-

finansiella mått kan visa effekten av företagets pågående aktiviteter, något som kommer synas 

först senare bland de finansiella måtten (Kaplan & Norton 1992).  

Kaplan & Norton (1992) har utvecklat det balanserade styrkortet som komplimenterar 

finansiella mått med analys av kundnöjdhet, interna processer och innovation. Användningen 

av styrkortet förbättrar företagets möjlighet att bli mer kundorienterade, förbättra kvaliteten 

och arbeta mer 

långsiktigt. 

 

 

 

Figur 2: Det 

balanserade 

styrkortet 

(Kaplan & 

Norton 1992) 
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Kundperspektiv – Det blir allt vanligare att företag idag har som mål att vara bland de bästa 

på att leverera värde till sina kunder. Med hjälp av styrkortet kan ansvariga på företaget 

översätta dessa mål till konkreta mått på vilka faktorer som kunden faktiskt värdesätter. Enligt 

författarna har kunder vanligtvis fyra faktorer som är viktigare än andra: tid, kvalitet, 

prestation och service samt kostnad.  

Tid kan mätas på existerande produkter genom att studera hur lång tid det tar från att en order 

kommer in till att produkten eller servicen levereras. På nya produkter kan det mätas genom 

att kontrollera hur lång tid det tar från utveckling av produkten till lansering på marknaden. 

Kvalitet kan mätas genom att kontrollera hur många av produkterna som enligt kunderna är 

defekta. Det kan också mätas genom att kontrollera hur väl företaget lyckas leverera sina 

varor i tid. Prestation och service avgörs av hur mycket värde företagets produkter och service 

ger dess användare. 

Styrkortet kan användas först när företaget satt upp specifika mål gällande dessa fyra faktorer 

och sedan utvecklar specifika mått. All data går inte att hitta internt och då kan det bli 

nödvändigt för företaget att fråga sina kunder om de önskar mäta effektiviteten av sina 

aktiviteter och om de uppfyller sina mål. 

Internt perspektiv – Även om företag ämnar vara kundorienterade måste de fastställa vad de 

måste göra internt för att lyckas med det. Kundnöjdhet är resultatet av de beslut, processer och 

handlingar som pågår inom organisationen och därför bör personer i beslutsfattande positioner 

fokusera på detta om de vill upp en högre grad av kundnöjdhet. Företag måste också vara 

medvetna om sina kärnkunskaper och vilka kunskaper de bör ha för att vara framgångsrika, 

för att slutligen koppla specifika mått till dessa. Här spelar företagets informationssystem en 

viktig roll då ett väl fungerande system kan hjälpa ansvariga att åtgärda problem snabbare och 

mer effektivt.  

Innovations- och lärandeperspektiv – Att fastställa de faktorer som företaget önskar mäta 

och vilka mål de har är inte en lätt uppgift då omgivningen är under ständig förändring. 

Företag måste därför kontinuerligt anpassa sina existerande och nya produkter till de nya 

preferenserna. Av denna anledning har företagets förmåga att förnya och lära sig en stor 

inverkan på dess värde. Om de misslyckas med detta blir det svårt att nå ut till nya marknader 

och som ett resultat svårt att öka vinsten för företagets intressenter. 
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Finansiellt perspektiv – Utifrån detta perspektiv studerar företaget huruvida deras strategi, 

tillämpning och utförande fungerar på ett fördelaktigt sätt. Detta mäter företag vanligtvis 

genom att studera tillväxt, vinst och aktieägarnas värde. Många teoretiker hävdar att 

finansiella mått är överflödiga då det räcker med icke-finansiella mått för att styra företaget i 

rätt riktning, något som Kaplan & Norton (1992) inte håller med om. Enligt dem kan 

finansiell kontroll leda till att företaget blir bättre på att bemöta sina kunders krav och det är 

inte alltid enkelt att härleda anledningen till varför företag går bra eller inte. 

3.6.2 Problem med det Balanserade styrkortet 

Ittner och Larcker (2003) diskuterar problematiken som finns kring icke-finansiella mått och 

hur företag använder dem på ett felaktigt sätt. Genom användningen av dessa mått kan företag 

få information om hur den finansiella situationen kommer se ut framöver och anställda får 

information om hur strategier bör anpassas till förändringar i omgivningen. Många företag 

kan dock inte dra nytta av dessa fördelar då de inte vet hur de ska använda icke-finansiella 

mått på ett rätt sätt. Enligt författarna finns de fyra huvudsakliga problem som de stött i sitt 

arbete med företag. 

1. Koppla mått till strategi – Många företag gör felet att tro att det balanserade styrkortet går 

att tillämpa på samma sätt i varje företag. Detta är ett stort misstag då företag, för att lyckas 

med sin användning, måste analysera vilka faktorer som är viktigast för deras egen 

verksamhet och vad den huvudsakliga strategin är för att sedan välja mått som kan skildra 

situationen på ett lämpligt sätt. 

2. Undersöka kopplingar – I flera av de företag som Ittner och Larcker (2003) studerade 

antog chefer att de visste vad kunder, anställda och investerare värdesatte utan att istället 

undersöka om så var fallet. Företag måste undersöka vad resultatet blir av deras handlingar, 

annars är det möjligt att de mäter faktorer som inte spelar en stor roll för företagets resultat. 

Att undersöka kausala samband är också nödvändigt om företaget vill allokera sina resurser 

på ett bättre sätt.  
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3. Välja rätt mål – Flera företag väljer idag kortsiktiga mål istället för att försöka lyckas på 

långsikt. Till följd av detta är det flera som inte tar tid att undersöka vad fördelarna är med att 

fokusera på icke-finansiella mått. Ett företag som exempelvis vill uppnå en så hög 

kundnöjdhet som möjligt bör ta reda på hur mycket de behöver investera innan kostnaderna 

överstiger värdet. Om en kund som är 80 % nöjd är lika lojal som en som är 100 % nöjd finns 

det ingen anledning till att spendera tid och resurser för att uppnå en hundraprocentig 

kundnöjdhet. 

4. Felaktigt mätande – Företag har flera problem gällande hur de faktiskt utför mätningarna. 

Flera försöker sig på att utföra avancerade uträkningar som saknar validitet då de ofta utför 

undersökningar med endast ett fåtal frågor och där svarsskalan är 1-5. Därefter bestämmer de 

själva vilka svar som klassas som nöjda eller inte. Att sedan använda dessa svar för att härleda 

huruvida företagets prestation är bra eller inte fungerar inte då de är för begränsade. Vidare 

väljer många företag att samla in data innan de vet vad de vill undersöka vilket i många fall 

kan leda till att analys blir svår eller i vissa fall omöjlig att genomföra. Inom företaget är det 

även nödvändigt att olika avdelningar tillämpar samma tillvägagångssätt för att mäta insamlad 

data då skillnader bidrar till att det blir svårt för personer i beslutsfattande positioner att 

avgöra företagets resultat och jämföra olika avdelningar med varandra. 

3.6.3 Finansiella mått 

Det snabba intåget på marknaden som de sociala medierna har stått för har gjort att för alla de 

företag som kastat sig över denna trend blir utvärderingen svår eftersom de gamla finansiella 

mått för att mäta effekt och avkastning ibland blir otillräckliga.  

Sociala media är inte längre ämnat enbart för ungdomar utan har kommit att sprida sig långt 

in i på det professionella planet. Idag används de sociala nätverk som byggts upp på internet 

för att få svar på frågor som kan ligga som underlag för beslut och liknande i organisationer. 

Marknadsföring via sociala medier har de senaste åren blivit en stor del av företags strategier 

vilket renderat i en debatt om huruvida dagens mått räcker till för att bedöma sociala medier.    
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Return on investment (ROI) - Avkastningen på en investering. Return on Investment mäter 

ett företags lönsamhet under en given tidsperiod. ROI visar hur effektivt ett företag använder 

sina investerade pengar för att generera vinst. ROI är ett mått som måste kunna mätas för att 

ett företag för att de ska kunna uppfylla sina strategier och bevisa att olika investeringar 

genererat pengar åt organisationen.    

        � 

Investeringens nettoresultat 

ROI= – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Kostnaden för en investering 

(Merchant & Van der Steede 2007)  

 

Det har skrivits mycket om att det är fullt möjligt att mäta effekten av sociala media eftersom 

det finns en mängd tal så som klick, besökare, medlemmar m.m. Tyvärr ger dessa bara en rent 

numerisk bild av hur marknaden och berättar inte helt hur avkastningen på investeringen ser 

ut. Därför finns det ett några digitala mått som på ett annat sätt ger en utförlig beskrivning av 

hur marknadssituationen ser ut för social medier. 

Viral Coefficienten - Detta tal har mycket gemensamt med det mer klassiskt finansiella 

betavärdet, detta eftersom det relaterar till mängden hävstång som finns i ett socialt medie. 

‖Nätverkseffekten‖ relaterar till att den funktion/värde som ett nätverk har (oavsett typ) blir 

viktigare för varje enskild medlem, ju fler medlemmar det finns. Ett av nyckeltalen är Viral 

Coefficienten. Adam Penenberg berättar i sin bok the viral effect (2009) om hur detta mått är 

mycket viktigt för sociala medier. Koefficienten fungerar så att om den har ett värde större än 

ett så växer nätverket på ett positivt sätt med mer än en person per nuvarande medlem. Detta 

betyder att om varje person bjuder in exakt en person var så är tillväxten linjär.   

Detta nyckeltal har haft stor inverkan på hur sociala medier har utformats på sista tiden. Den 

största vikten ligger vid att locka en ny användare till att registrera sig men med viral 

koefficienten i beaktning ska minst lika stor vikt läggas vid att få varje användare att bjuda in 

ytterligare än vän. Detta system kallas ”the viral loop” och mäts genom att titta på viral 

koefficienten på varje enskild nätverksaktivitet. En funktion på Facebook som fungerar väl för 

att uppehålla en positiv viral coefficient är den funktion som tillåter Facebook att ge förslag 
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på användare som du kanske känner baserat på hur många gemensamma vänner ni har 

tillsammans (Elphick 2010). 

 

Matematiskt ser måttet Viral Coefficienten ut så här: 

 X (inbjudna vänner )*Y (tillkomna medlemmar) % = viral coefficienten 

(Janisch 2010) 

 

Return on Direct Sales Investment (RODSI) - Avkastning på direkta säljinvesteringar är ett 

mått som används för att mäta framtida framgång hos digitala strategier. RODSI mäts genom 

att subtrahera de sälj och marknadsföringskostnader som är direkt kopplade till en kampanj 

från dess totala inkomster, och därefter räkna om det till en procentsats. Med hjälp av detta 

mått kan företagen sedan experimentera med olika verktyg för att se hur de kan optimera sitt 

RODSI. Förslag på verktyg kan vara sökmotorsoptimering m.m. En sökmotorsoptimering 

hjälper företaget att hamna högre upp vid sökningar på internet med allmänna sökmotorer. 

(Bruhner 2010) 

Samtliga av dessa tre mått som jämfört med ROI är mer nytänkande kan användas för att mäta 

den framtida framgången hos ett företags digitala strategier. Dessa mått sågs från början som 

mycket experimentella men har liksom hela ämnet sociala medier växt och är idag på väg att 

valideras till den grad där de kan användas som benchmark på framgång mellan två olika 

sociala medieaktiviteter (Elphick 2010). 

  



 

42 
 

3.6.4 Aktuella mått  

De flesta mått som idag appliceras på sociala medier är som mest relevanta när företag 

analyserar dess effektivitet ur ett marknadsföringsperspektiv. De har, som vi förklarade i 

metodavsnittet, ändå ett värde när vi studerar sociala medier som ett potentiellt läroverktyg då 

de två är nära förankrade. Då marknader har förändrats och konsumenters inflytande är större 

än tidigare har det enligt Haven (2007) blivit nödvändigt att se över existerande mått.  

 

 

 

 

 

Figur 3: Den traditionella köpprocessen (Haven 2007)   

Haven (2007) anser att ovanstående modell är utdaterad då en köpare idag blir influerad av sin 

omgivning vilket inkluderar vänner och familj men också medier som tidningar, TV och 

sociala medier.  

 

Figur 4: Den ‖nya‖ Köpprocessen (Haven 2007) 
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Vidare säger han att mått som antalet unika besökare, antal besökta sidor och tid spenderad på 

varje sida är otillräckliga. Det måste finnas mått som fångar en individs åsikt och känsla för 

ett varumärke.  

Engagemang 

Haven (2007) och hans kollegor har utvecklat ett mått som enligt honom tar hänsyn till 

kvantitativa faktorer som antalet besöker och transaktioner samtidigt som det inkluderar 

kvalitativa faktorer som brand awareness och lojalitet. Han definierar begreppet engagemang 

på följande sätt (fritt översatt från engelska): 

”Engagemang är graden av involvering, interaktion, intimitet och influens som en individ har 

med ett varumärke över tiden.” – Haven (2007) 

När en kund går från att vara en köpare till att aktivt engagera sig i ett varumärke blir det 

svårare men samtidigt mer viktigt att kunna mäta detta engagemang för att förstå kundens 

intentioner. En aktiv kund kommenterar varumärket i forum, rekommenderar det till vänner 

och engagerar sig för att sprida sin åsikt om varumärket.  De fyra komponenterna av 

engagemang presenteras nedan: 

Figur 5: Fyra komponenter vid engagemang (Haven2007) 
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Involvering – Denna komponent är den som är lättast att mäta och kan kontrolleras genom att 

studera antal besök till en affär, besök på företagets hemsida, antal sidvisningar och tid 

spenderad på varje sida. Att mäta detta är inte tillräckligt men fortfarande nödvändigt om 

företaget ska få en uppfattning om vilka de bör ha en relation med.  

Interaktion – Med hjälp av denna faktor får företaget en ökad förståelse för kunden på ett sätt 

som inte är möjligt om de bara studerar Involvering. Här mäter företaget konkreta handlingar 

från kundens sida som exempelvis när kunden anmäler sin email eller fysiska adress till en 

nyhetslista eller köper en vara/service. Detta mäts genom att studera avslutade köp, 

blogginlägg och uppladdade bilder eller videos. Ett exempel på detta är företaget PETCO som 

studerar när kunder bläddrar igenom produkter på topplistan och sedan köper en av dessa 

produkter. Detta ger dem möjlighet att utvärdera vilken påverkan user-generated content har 

på köparen.  

Intimitet – Här är det inte en specifik handling som företaget mäter utan en individs åsikt och 

känsla för ett varumärke. Detta är enligt Haven (2007) en ny komponent som är nödvändig 

om företaget ska kunna få en ökad förståelse för sina kunder. Företag kan studera 

konversationer på allmänna forum där kunder diskuterar deras produkter och sedan göra 

justeringar när de anses vara nödvändiga.  

Influens – Efter att ha studerat en kunds känslor kring varumärket är nästa steg att studera 

huruvida kunden kommer att påverka andra potentiella kunder och sannolikheten att de också 

köper företagets produkter/tjänster. Det är här nödvändigt att studera kvantitativa faktorer som 

sannolikheten att kunden anser sig vilja rekommendera varumärket till andra och kvalitativa 

faktorer som lojalitet. Om företaget kan tillgodogöra sig denna kunskap om sina kunder kan 

de utforma erbjudanden på ett sätt som tilltalar kunden och ökar deras chanser att bli en 

återkommande köpare.  

Slutligen säger Haven (2007) att sociala medier har gett företag möjligheten att studera fler 

kvalitativa faktorer än tidigare. Genom att aktivt jobba med sociala medier och studera vad 

konsumenter säger om branschen kan företag få en uppfattning om hur de bör arbeta i 

framtiden. Vidare är det nödvändigt att göra mätningar både på internet och i de fysiska 

affärerna för att få en heltäckande bild över vad de måste jobba med och vilka områden som 

kan förbättras.  
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3.7 Sammanfattning av referensramen 
Detta kapitel inleddes med en introduktion till sociala medier och den miljö de verkar i. Vi 

presenterade här exempel på sociala medeier som senare återkom i empirin. Vår förhoppning 

är att läsaren efter att ha tagit del av detta kapitel ska kunna se skillnaderna mellan olika 

sociala medier och hur utvecklingen har sett ut.  

Vi presenterar därefter en del som beskriver organisatoriskt lärande och i denna del är det 

viktigt att läsare ntar med sig den definition som Simon (1969) presenterar för det 

organisatoriska lärandet där nyckelorden är växande förståelse för kunder och förbättringar i 

organisationer till följd av denna kunskap. Ett annat avsnitt som läsaren har nytta av att ta med 

sig är de nyckelfaktorer för organisatoriskt lärande som vi presenterar. Dessa är till stor del 

relevanta för den interna styrningen av ett företag men spelar också en viktig roll i vår analys 

där vi vill beskriva hur företag kan arbeta med sociala medier både internt och externt.  

I referensramen beskriver vi också kunskapsbaserade organisationer, här kan läsaren få 

förståelse för hur tankesättet kan och enligt Zack (2003) bör tänka och arbeta. Med hjälp av 

kunskapsbaserade organisationer får vi i slutsatsen möjlighet att dra samband mellan detta 

tankesätt och de ramverk som arbetat med. Dessa ramverk kommer i sin tur att hjälpa oss visa 

upp en mer tydlig bild över hur aktiviteter med sociala medier lett till organisatoriskt lärande 

eller ej. 

För att sätta de ramverk och teorier som vi presenterat i rätt kontext kommer vi att utgå ifrån 

det synsätt som Sanchez (2003) benämner som ‖lärande i organisationer‖.  

I uppsatsen har vi beskrivit utvärderingen av användningen av sociala medier. Vi har 

presenterat olika mått som företag kan använda när de ska utvärdera sitt användande. Vi för 

senare en analys med hjälp av dessa mått som blir mer teoretisk.  
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4. EMPIRI 
 

Här presenteras de fall som behandlar företag i framkant av utvecklingen inom sociala 

medier. Dessa fallföretag hjälper till att klargöra hur företag idag arbetar med sociala 

medier och vilka resultat som kan uppnås. 

 

4.1 Starbucks 

Starbucks grundades 1971 i Seattle, Washington av Jerry Baldwin, Zev Siegl och Gordon 

Bowker. Sedan 1971 har mycket hänt i företaget och företaget är idag världens största caféhus 

med 17 800 caféer i 49 länder. Utöver kaffe och andra varma och kalla drycker säljer 

företaget sallader, mackor. Genom Starbucks Entertainment marknadsför de böcker, filmer 

och musik. På senare år har företaget fått mycket kritik på grund av dess storlek och dominans 

på marknaden från organisationer involverade i fair trade och från fackliga organisationer 

(Starbucks Corp. 2010). 

4.1.1 Starbucks och Sociala Medier 

Starbucks är idag ett välutvecklat företag gällande deras användning av sociala medier. Deras 

chef för digitala strategier, Alex Wheeler, ser inte bara sociala medier som ett verktyg för 

marknadsföring eller PR utan som en möjlighet att förlänga kundens upplevelse i deras caféer 

till dessa miljöer. Vitrue, ett Atlanta baserat företag inom sociala medier, placerade företaget 

på elfte plats i listan över världens 100 mest sociala varumärken 2009. Med ett socialt 

varumärke avser Vitrue ett företag som på ett medvetet och utvecklat sätt använder sociala 

medier.  

Idag kan konsumenter hitta Starbucks på Facebook, Twitter, YouTube och genom deras egen 

sida, MyStarbucksIdea.com. I juli 2009 passerade företaget Coca-Cola som det mest populära 

varumärket på Facebook med mer än fem miljoner fans och på Twitter har de 700 000 

människor som följer dem. Wheeler leder idag ett team på 13 personer som enbart jobbar med 

digitala medier, en ökning med sju personer från 2009. De anställda är instruerade att 

kommunicera direkt med konsumenter genom sociala medier. Starbucks använder också 

externa företag som mäter hur många besökare varje medie har men dessa företag 

kommunicerar aldrig direkt med Starbucks kunder (Quenqua 2010). 
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Det team som Wheeler leder är fullt integrerat i marknadsföringsavdelningen och de 

kontrollerar allt material som distribueras genom deras egna kanaler. Enligt Wheeler är detta 

nödvändigt då de vill vara konsekventa i de signaler de skickar ut till kunder och på ett mera 

effektivt sätt kunna styra materialet som publiceras (ENGAGEMENTdb 2009). 

4.1.2 MyStarbucksIdea.com 

I mars 2008 lanserade Starbucks MyStarbucksIdea.com som en reaktion på det ökade intresset 

för Starbucks produkter bland kunder (se bild 3 i appendix). Syftet var att skapa ett verktyg 

för att kommunicera med kunder och skapa en community där en kund ska kunna interagera 

med såväl andra kunder som anställda. Anställda kan komma med förslag och synpunkter på 

verksamheten. Genom sidan kan företaget kommunicera direkt med kunder och på så sätt låta 

dem påverka företagets strategi. Det finns fyra huvudsakliga delar (Forrester Inc. 2008) 

Dela – Medlemmar kan dela med sig av sina idéer gällande Starbucks. Alla registrerade 

medlemmar har möjlighet att göra detta. Starbucks egna team, bestående av 40 partners som 

alla är experter inom sin respektive avdelning, läser igenom idéer och kommenterar sedan på 

hemsidan.  

Rösta – På hemsidan kan medlemmar på ett smidigt sätt läsa andras förslag och sedan rösta 

på de förslag som de gillar. På detta sätt kan communityn bestämma vilka idéer som är värda 

att diskutera vidare och utvecklas. Det finns fyra kategorier (1) Populära idéer – Rankingen 

baseras på en algoritm baserad på tilldelade poäng, antal kommentarer och hur ny idéen är. (2) 

Nya idéer – Här sorteras idéer efter hur nya de är. (3) Historiska idéer – De bästa idéerna 

genom tiderna baserat på antal tilldelade poäng. (4) Mest kommenterade idéer – Rankas 

efter antalet kommentarer som en idé har. Om Starbucks anser att idéen är tillräckligt populär 

och innovativ kommer de att presentera den för beslutsfattare inom företaget (Starbucks 

Corporation 2010). 

Diskutera – Medlemmar kan diskutera med såväl andra medlemmar som anställda från 

Starbucks. Dessa anställda jobbar på olika avdelningar och kan bidra med sin expertis till 

diskussionen och svara på eventuella spörsmål.  

Se – På sidan har Starbucks en sektion där medlemmar kan se vilka idéer som blivit 

verklighet och diskussionen kring de bästa idéerna utvecklas ytterligare.  
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4.1.3 Resultat 

Sedan lanseringen har 180 000 personer registrerat sig på sidan, 92 000 förslag har publicerats 

på hemsidan, 760 000 röster på idéer och 150 000 kommentarer har publicerats. Hittills har 

detta resulterat i att 90 av dessa idéer har vidareutvecklats och blivit implementerade av 

Starbucks, inklusive ny lanseringen av kaffesorter och skapandet av iPhone applikationer. 

Starbucks var 2009 rankade som världens mest engagerade varumärke i en undersökning 

gjord av Wetpaint och Altimeter Group (Salesforce 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Ranking över engagemang (Salesforce 2010) 

4.2 Dell 

Dell grundades 1984 av amerikanen Michael Bell i Austin, Texas. Företaget är idag en av 

världens största korporationer inom teknologi. Dell har ca 96 000 anställda världen över och 

är rankade på plats 38 på Fortuna 500 listan samt på femte plats i rankingen över de mest 

beundrade företagen i sin industri (Dell 2010). 

4.2.1 Dell och Sociala Medier 

Sedan 2006 har Dell varit mycket aktiva i sin användning av sociala medier. Företagets första 

projekt var att lansera en blogg där de kunde diskutera frågor som var viktiga för deras 

kunder. Idag finns Dell på Twitter, Facebook, Direct2Dell, och IdeaStorm (Menchaca 2006). 

Figuren nedan visar hur Dell arbetar med sociala medier. Genom att studera vad som skrivs 

om företaget kan företaget sedan sprida informationen till rätt avdelning för att den ska 



 

49 
 

komma till så stor nytta som möjligt. Dells kundservice spelar en central roll då de ansvarar 

för tekniksupport för såväl Dells egna medier och för externa sociala nätverk.  

Figur 7: Dells spridningsprocess (Menchaca 2006) 

IdeaStorm lanserades i februari 2007 och var tänkt att fungera som ett verktyg för att 

kommunicera med kunder (Se bild 4 i appendix). När företaget grundades 1984 var den 

huvudsakliga idéen att sälja datorer till kunder utan några mellanhänder. IdeaStorm fungerar 

på samma sätt då Dell kan kommunicera med sina kunder direkt, utan att några mellanhänder 

påverkar interaktionen. På hemsidan kan kunder diskutera med varandra och med Dells egna 

anställda. I december 2009 lade de till Storm Sessions på sidan vilket innebär att Dell skriver 

om ett specifikt ämne och låter kunderna skriva vad de anser. Dessa diskussioner pågår under 

en tidsbestämd period för att de enligt Dell ska vara av hög relevans (Menchaca 2010). 
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Dells team läser igenom allt som skrivs på IdeaStorm och ger sedan en status på det som 

skrivits (IdeaStorm 2010). 

Erkänd – Idén har lästs och detta sker inom 48 timmar. 

Under granskning – Idén har lästs och skickats vidare till den bäst lämpade avdelningen 

inom företaget. 

Redan implementerad - Om Dell redan har implementerat idén i någon av sina produkter får 

inlägget denna status. Den som skrev det får då ett mejl av Dell där de kan se på vilket sätt de 

har implementerat idén.  

Delvis implementerad – Om Dell redan har vetskap om idéen men ännu inte implementerat 

den fullt ut får idén denna status och kommer att finnas i åtanke i framtiden. 

Implementerad – Idén anses vara ny och kommer att implementeras i produktionen. 

Inte planerad – Om idén inte överensstämmer med Dells affärsmodell får idén denna status.  

Arkiverad – Om diskussion inte sker kring en idé under ett års tid kommer den att arkiveras 

och inte finnas tillgänglig på hemsidan utan enbart för Dells egna team. 

Dell har alltid strävat efter att öka sitt engagemang med sociala medier. Den åttonde december 

2010 öppnade de ett Social Media Listening Command Center. Detta center har som syfte att 

stärka relationen till företagets kunder genom en genomsnittlig bevakning av 22 000 Dell-

relaterade inlägg som skrivs på internet. Dell samarbetar med Radian6 för att kunna bevaka 

data på 11 olika språk och detta möjliggör en högre grad av flexibilitet då centret kan 

vidarebefordra data till rätt avdelning som sedan kan tillämpa den (Menchaca 2010). 

4.2.2 Resultat 

Dells kontinuerliga arbete med Sociala Medier har resulterat i konkreta bevis på förbättringar 

för företaget (Menchaca 2006,2010). 

 3.5 miljoner människor följer Dell via Twitter, Facebook, Direct2Dell och IdeaStorm. 

 På Twitter har de ca 1.5 miljoner följare och detta har resulterat i 6.5 miljoner dollar i 

intäkter. 

 På Twitter nämns Dell så ofta att de når ut till lika många människor motsvarande de 

12 största dagstidningarna i USA. 
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 Sedan de inledde sitt arbete med sociala medier har 5 000 anställda på Dell blivit 

utbildade inom området 

4.3 Procter & Gamble 

En stöpare vid namn William Procter och James Gamble, en tvåltillverkare, grundade Procter 

& Gamble (P & G) 1837. Företaget har idag 127 000 anställda och är det sjätte mest omtyckta 

företaget enligt Fortune Magazine (Fortune 2010). Från att i början ha fokuserat på 

produktion av tvål har företaget idag blivit ett av världens största med ägarandelar i flera stora 

företag. Bland de varumärken som företaget äger och har kontroll över ingår bland andra 

Gillette, Braun, Duracell, Head & Shoulders och Pampers (Procter & Gamble 2010) 

4.3.1 Procter & Gamble och Sociala Medier 

Sedan A.G. Laffley blev VD för P & G år 2000, har han medvetet arbetat för att företagets 

anställda ska ta till sig de möjligheter som Web 2.0 applikationer erbjuder (Hoover 2007). 

Under 2010 har företaget arbetat för att alla deras varumärken ska finnas tillgängliga på 

Facebook. P & G anser att detta är en nödvändighet när företag bygger upp sina varumärken. 

Enligt en taleskvinna på företaget är Twitter ett effektivt verktyg när det handlar om ‖en till 

flera‖ kommunikation och att flera av deras varumärken utnyttjar det för att svara på frågor 

från konsumenter. För att försäkra sig om att deras varumärken tar sociala medier på allvar, 

öppnade de i januari 2010 ett kontor i Silicon Valley, USA. Syftet är att bidra med hjälp i 

konstruktionen av sociala nätverkssystem och med den digitala marknadsföringen Global 

Cosmetic Industry (2010).  

4.3.2 BeingGirl.com 

Utöver P & Gs närvaro på Facebook och Twitter, öppnade de 2000 BeingGirl.com (Se bild 5 i 

appendix). Efter att marknadsundersökningar visat att tonårstjejer vill ha mer information om 

kvinnliga intim produkter och i egenskap av ledare på den marknaden, ansåg de att skapandet 

av en hemsida som underlättade detta var nödvändigt. Sidans syfte var att leverera 

information som var komplett men också konfidentiell gällande detta ämne, samt att 

marknadsföra Always och Tampax. Redan 1997, när P & G köpte Tampax, fick de T-Room 

på köpet som var en hemsida som informerade unga kvinnor om hälsofrågor och om 

intimvård. De såg en möjlighet att inkludera Always på hemsidan och kombinera 

marknadsföring av sina varumärken med information om hälsa och intimvård för kvinnor. P 

& G har idag följande mål med hemsidan: 
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 Leverera tillförlitlig information – Huvudansvarig för hemsidan är Dr. Iris Prager 

som har en PhD i kvinnliga hälsostudier. Tillsammans med sitt team kontrollerar hon 

allt innehåll och svarar på frågor från besökare. De ser till att allt innehåll på hemsidan 

är tillförlitlig då detta anses vara nödvändigt för att skapa lojalitet och långsiktiga 

relationer med denna kundgrupp. 

 Samarbete med skolor – P & G hjälper skolor att förbättra sina utbildningar inom 

ämnet med sin expertis och delar ut sina produkter till elever. Detta anses hjälpa 

medvetenheten kring ämnet men också öka antalet besökare på hemsidan. 

 Partnerskap med andra företag – Genom samarbeten med företag som Sony BMG 

Music Entertainment och Cathy‘s Books ökar de hemsidans relevans och dess 

publicitet. Dessa företag kan marknadsföra sina egna produkter och leder till att sidan 

får fler besökare. 

4.3.3 Resultat 

Då BeingGirl.com är ett forum där diskussionen pågår helt öppet och där 100 % av det som 

skrivs är UGC, har de haft problem med att användare avslöjar sina personliga uppgifter eller 

skriver olämpliga saker. Företaget försöker därför uppmuntra användare att rapportera 

material som de upplever som olämpligt eller för avslöjande. På detta sätt kan de hålla 

diskussionen öppen och upprätthålla en viss standard. Vidare jobbar företaget medvetet för att 

interagera med sina användare på en individuell nivå. Varje månad skickar de mejl och 

produktprover för att användarna ska fortsätta delta i deras community och ha en relation med 

företagets varumärken. 

Enligt Bob Arnold, global chef för BeingGirl.com, ämnar företaget fortsätta arbetet med 

hemsidan och hitta nya sätt för att bygga hållbara relationer med sina kunder. Han säger att P 

& G alltid vill förstå sina kunder så bra som möjligt och hjälpa dem genom att bistå med 

information som kan vara av nytta. Sedan lanseringen har hemsidan haft stor framgång i att 

locka besökare. 

 BeingGirl.com har en miljon registrerade användare och enligt en undersökning utförd 

av Nielsen/Net hade sidan 476 000 unika besökare i juni 2007.  

 Enligt P & G har hemsidan haft en stark påverkan på försäljningssiffrorna för Always 

och Tampax. De säger också att BeingGirl.com är mer effektiv jämfört med TV-

reklam när målet är en ökning i försäljning.  
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 Då det huvudsakliga målet med hemsidan inte är direkt försäljning, spelar 

BeingGirl.com en central roll för P & G i deras arbete med att skapa relationer med 

sina kunder. Sedan lanseringen har företaget fått stor insikt i hur denna kundgrupp 

tänker och möjlighet att anpassa sina produkter så att de bättre överensstämmer med 

vad de vill ha. 

 P & G gjorde noggranna undersökningar innan de lanserade sidan och förstod därför 

vilken typ av information som denna kundgrupp söker. Vidare hittade de 

samarbetspartners som var lämpliga och kunde på så sätt uppfylla de önskemål som 

kundgruppen har. 

4.4 American Express 

American Express grundades år 1850 och är idag en av de ledande aktörerna på marknaden 

för finansiella tjänster. Företaget är huvudsakligen känt för sina kreditkort och 

resecheckservice. BusinessWeek och Interbrand rankar företaget på 22a plats i rankingen över 

världens mest värdefulla varumärken och Forbes rankar American Express som ett av 

världens trettio mest omtyckta företagen i världen (americanexpress.com).   

4.4.1 American Express och Sociala Medier 

American Express har under de senaste åren haft stor framgång med sin satsning på sociala 

medier.  I maj 2010, fick företaget priset ‖People‘s Choice Award‖ på Social Media 

Marketing Awards. Deras största satsning är OPEN Forum portal som är speciellt avsedd för 

småföretagare (se bild 7 i appendix) (Hosford 2010).  

Enligt Jason Rudman som är chef för OPEN Forums strategi och utveckling är det ett verktyg 

för småföretagare som kan kommunicera och dela idéer med varandra. Enligt Rudman är 

portalen uppdelade i två huvudsakliga delar (1) Idé hub – Här kan industriexperter och 

företagare dela med sig av sin kunskap genom diskussion. (2) Connectodex – Detta är ett 

verktyg som kunder till American Express kan utnyttja. De kan skapa en profil och dela med 

sig av sina idéer med andra företagare. De kan alltså marknadsföra sin verksamhet för andra 

entreprenörer. Rudman ser Connectodex som ett Facebook för småföretagare (Fredricksen 

2010).  
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Utöver OPEN Forum har American Express tagit flera initiativ gällande sociala medier. Till 

Apples iPhone har de släppt en applikation som heter Social Currency. Applikationen har de 

utvecklat i samarbete med ett företag som heter Foursquare. Den ger användare möjligheten 

att skriva kommentarer när de köper något och ladda upp bilder samt uppdatera vart de 

befinner sig just då. Utöver detta finns det bloggar tillgängliga för läsning som skrivs av 

finansiella konsulter och journalister. Dessa ger användaren tips om hur de bör gå tillväga för 

att lägga upp exempelvis en budget och handskas med sin privata ekonomi. Enligt Pepper 

Evans Roukas som är vice VD för American Express sociala medie avdelning riktar sig denna 

applikation till Generation X och Y då dessa individer enligt företaget inte har en tillräcklig 

kunskap kring hur de på bästa sätt bör hantera sin personliga ekonomi (Shayon 2010).  

4.4.2 Resultat 

Mellan 2008 och 2009 ökade antalet unika besökare på OPEN Forum med ca 350 % enligt 

Rudman. De har 8 100 personer som följer dem på Twitter och 9 000 kortinnehavare som har 

konto på OPEN Forum. Applikationen Social Currency har enligt Foursquare tre miljoner 

användare världen över (Fitzgerald 2010).  

4.5 Southwest Airlines 

Sedan företaget grundades 1967 har Southwest Airlines växt till att idag vara världens största 

aktör på marknaden för lågprisflyg. Varje dag har de ca 3 200 flygningar och i antal 

passagerarplan är de femte störst bland alla kommersiella flygbolag. Denna tillväxt har 

bidragit till att de är ett av världens mest framgångsrika flygbolag och företaget har gått med 

vinst 37 år i rad (Southwest 2009).  

4.5.1 Southwest och Sociala Medier 

I april 2006 lanserade Southwest bloggen Nuts About Southwest som ett verktyg för att ge 

kunder en möjlighet att få en bättre insikt i företaget och deras verksamhet (se bild 6 i 

appendix). Genom bloggen ville företaget också att kunder skulle få chansen att bygga 

personliga relationer med deras anställda. Vad som från början var en blogg har idag 

utvecklats till att bli en portal där Southwest presenterar nyheter som rör företaget, låter 

kunder föreslå nya idéer och där anställda kan utbilda kunder med hjälp av sin expertis inom 

industrin (Berg 2009). Sammanlagt 30 anställda bloggar på hemsidan och det är en variation 

av såväl arbetare som chefer. Enligt Southwest ger detta kunderna en unik chans att få insyn i 

företaget från flera olika perspektiv. 
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I maj 2008 lanserade de en ny version av Nuts About Southwest som inkluderade nya 

funktioner som videobloggar, möjlighet för kunder att ladda upp bilder, videogallerier och 

andra funktioner som bidrog till en ökad möjlighet att göra hemsidan mer personlig för varje 

kund. 

Southwest går idag att hitta på alla sociala nätverk, inklusive Facebook, YouTube, Twitter 

och LinkedIn. Företaget ser dessa nätverk som moderna verktyg som möjliggör en direkt 

kommunikation med sina kunder och en möjlighet att nå en ännu bredare mängd konsumenter 

(Berg 2009) Southwest har en miljon personer som följer dem på Twitter och 770 000 på 

Facebook (Lack 2009).  

4.5.2 Resultat 

 Sedan nylanseringen av Nuts About Southwest har antalet besökare ökat med 25 %, 

antalet sidvisningar per besök ökat med upp till 40 % och besökare stannar 26 % 

längre än tidigare. PR News utnämnde också sidan till den bästa bloggen både 2007 

och 2008 (Berg 2009). 

 2006 inledde företaget sina undersökningar kring huruvida de skulle övergå till 

bestämda platser, tidigare hade de alltid haft fria platser för alla sina kunder 

(Alexander 2006). I en intervju beskrev Brian Lusk, redigerare för Nuts About 

Southwest, kundernas reaktion när nyheten kom ut efter ett blogginlägg från företagets 

VD. Under en mycket kort tid fick de över 700 kommentarer från kunder. 90% av dem 

ville inte att de skulle byta system och Southwest la därför planerna på is (Livingston 

2007).  

 Till skillnad från deras konkurrenter tillämpar Southwest en annan strategi gällande 

möjligheterna att boka framtida resor. Vanligtvis kan en kund boka en resa upp till sex 

månader innan men ibland ändras detta till 120 eller 90 dagar. När en anställd skrev ett 

inlägg om hur detta fungerade fick han snabbt flera klagomål från kunder som ville 

boka in sina semestrar långt innan. Efter dessa klagomål valde företaget att övergå till 

5180 dagar som standard då detta bättre stämde överens med kundernas krav (Owen 

2007).  
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5. ANALYS 

 

I kapitlet analyseras och beskrivs sociala mediers roll på dagens marknad och dess koppling 

till organisatoriskt lärande. Vidare kommer vi med hjälp av de mått som presenterats i 

referensramen att analysera de möjligheter som finns till utvärdering av sociala medier. 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva de möjligheter till organisatoriskt lärande som finns 

vid användning av sociala medier och öka förståelsen för sociala mediers användbarhet 

genom att förklara hur företag kan utvärdera sitt eget användande av dessa medier. I detta 

kapitel kommer vi därför analysera hur de företag som är inkluderade i empirin har arbetat 

med sociala medier och vad detta har resulterat i för dem. Deras handlingar kommer jämföras 

mot vad teorin säger för att se hur kopplingen mellan användningen av sociala medier och 

organisatoriskt lärande ser ut. 

Den andra delen hanterar den mätproblematik som idag finns vid användning och utvärdering 

av sociala medier. En genomgång av de olika typer av mått som presenterades i referensramen 

sker här för att ge en fullständig bild över problematiken och hur den eventuellt kan lösas. 

Denna genomgång ska resultera i en ökad förståelse för hur företag kan gå tillväga för att öka 

sin tillit till sociala medier och hur de kan utvärdera dess användning inom organisationen. 

5.1 Typer av användning 

I denna första del av analysen sker en genomgång över hur de fem företagen har arbetat med 

de olika sociala medier som idag finns till deras förfogande. Vi kommer förklara skillnaden 

mellan olika medier och vilken påverkan dessa skillnader får på utfallet av arbetet. 

5.1.1 YouTube 

I de fem fall som beskriver företag i det empiriska kapitlet hittar vi inte belägg för att 

YouTube har varit ett av de sociala medier som de främst tillämpar. Vi har hittat fakta som 

säger att två av företagen är aktiva på YouTube. Dessa två är Starbucks och Southwest. Det 

finns dock inga data som indikerar hur pass effektivt detta användande har varit eller vilken 

typ av information det har genererat. Vi anser att YouTube kan vara ett välfungerande medie 

för marknadsföring då möjligheten att nå ut till en stor mängd personer vilket bevisas av det 

faktum att sidan redan 2006 hade 250 miljoner regelbundna besökare. Sidans utformning 
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möjliggör för användaren att kommentera klipp som hon tittat på men då sidan främst enligt 

oss används i underhållningssyfte är värdet av detta begränsat.  

I sin definition av engagemang säger Haven (2007) att handlingar som att besöka en hemsida 

eller tid spenderad på en viss sida, i det här fallet tid spenderad på ett visst klipp, endast 

resulterar i den lägsta formen av engagemang. För att nå högre nivåer krävs komplettering 

med andra sociala medier som bloggar och forum där kunder kan uttrycka sin åsikt kring 

företaget. För oss visar detta YouTubes brister gällande organisatoriskt lärande då 

möjligheten för företag att öka sin förståelse för sina kunder är mycket begränsad. Vi har 

ingen empirisk data som styrker att det går att passa in Youtube i tex Crossans et al. (1999) 

ramverk och därför kan vi inte påvisa någon direkt lärandeprocess som uppstår vid 

användandet av YouTube. Då vi sett att YouTube mest används till att sprida företags 

annonser eller bara öka medvetenheten om ett varumärke anser vi att det i dagsläget är bäst 

lämpat för marknadsföring.    

 Kommentarsfältet kan enligt oss utvecklas och därför i framtiden öka möjligheten till 

lärande. I dagsläget försvårar sidans utformning möjligheten till tvåvägskommunikation 

varför möjligheten till organisatoriskt lärande blir mycket begränsad. Det är möjligt att 

företagen kan övervaka vilka som följer deras YouTube-kanal för att få en uppfattning om 

vilka som visar intresse för företaget. 

5.1.2 Bloggar 

I dagsläget används bloggar av såväl privatpersoner som företag. Bland de fem företagen vi 

har studerat ser vi att Dell och Southwest Airlines arbetar aktivt med varsitt bloggnätverk. I 

Dells fall handlar det om Direct2Dell där företagets anställda kan diskutera frågor och 

problem som de anser vara viktiga för kunderna. Sedan april 2006 har Southwest arbetat med 

Nuts About Southwest som möjliggjort en större insyn i företaget och dess verksamhet. Vidare 

har bloggen hjälpt företaget att etablera närmare relationer med sina kunder som kan 

kommentera på allt som företaget publicerar.  

Till skillnad från YouTube är bloggar ett mer diversifierat verktyg som företag kan använda i 

olika syften. Utöver möjligheten att ge kunder en större insyn i företaget kan Southwest 

använda sitt bloggnätverk för att hjälpa kunder. Denna hjälp består till största del i att fungera 

som ett komplement till deras traditionella kundservice. Möjligheten finns inte på samma sätt 

med YouTube där tvåvägskommunikationen inte är lika lätt att åstadkomma. Då bloggar 

tillåter läsaren att delta genom möjligheten att kommentera och bidra med sin egen åsikt är 
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potentialen för organisatoriskt lärande större eftersom dessa kommentarer ger företagen en 

chans att få en ökad förståelse för kundens perspektiv och hur hon ser på företagets 

verksamhet. Det är enligt oss lättare att använda bloggar för att informera och få respons från 

läsare då formuleringen av budskap blir tydligare i textform jämfört med användningen av 

videoklipp. Bloggar ger därför företaget möjligheten att sätta upp mål som är av kvalitativ 

natur. Strategier för att uppnå dessa mål blir mer konkreta då företagen kan se en koppling 

mellan insamlad data och beslutsfattande (Chandler, 1962; Cyert & March, 1963; Daft & 

Weick, 1984). 

Ett exempel på bloggars möjlighet att låta kunder delta och påverka den riktning som ett 

företag väljer är när Southwest slopade en idé gällande fria platser på flyget. Southwest har 

hela tiden haft som policy att alla platser på deras flighter ska vara fria och när de 

presenterade förslaget att gå över till bestämda platser på Nuts About Southwest blev 

responsen stark. 90 % av de 700 som kommenterade ville inte att en förändring skulle ske och 

företaget fick därför slopa idén. För oss är detta ett exempel på hur ett företag använder sin 

blogg i syfte att förbättra sin förståelse för hur kunderna tänker och få deras perspektiv på hur 

verksamheten bör drivas.  

Ovanstående exempel kan länkas till de ramverk som Crossan et al. (1999) och Huber (1991) 

diskuterat. Dessa två ramverk har flera likheter och bägge två beskriver processen från 

insamling av data till en konkret förändring i ett företags verksamhet. Denna förändring är 

resultatet av organisatoriskt lärande. I fallet Southwest ser vi tydligt hur processen inleds med 

att företaget presenterar en idé, får feedback från sina kunder som de sedan bearbetar inom sin 

organisation för att slutligen fatta ett beslut. 

5.1.3 Facebook 

Det idag största sociala mediet är Facebook med sina 500 miljoner användare. Dess 

popularitet visar sig i det faktum att samtliga fem företag som vi studerat finns på Facebook. 

Enligt oss kan sidan användas i flera olika syften på grund av sin utformning. Facebook ger 

företag möjligheten att marknadsföra sina produkter och tjänster men inbjuder också 

användare att interagera med företagen på deras respektive sida. Marknadsföringen kan ta 

flera former då företag kan betala Facebook för reklamplatser eller skapa egna sidor vars 

innehåll de själva kontrollerar.  

Procter & Gamble anser att uppbyggnaden av varumärken blir smidigare genom 

användningen av Facebook. För oss visar detta hur Facebook kan användas i syfte att 
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marknadsföra ett varumärke. Ett företag som P & G kan utforma specifika sidor för varje 

varumärke i sin portfolio där de skriver om nyheter och händelser som rör just det 

varumärket. Användare som då är medlemmar på det varumärkets sida ges då möjlighet att ta 

del av detta material eftersom det publiceras på användarens privata nyhetsvägg. 

Eftersom användaren själv styr över de sidor som hon vill bevaka på Facebook indikerar detta 

en högre grad av engagemang än fallet YouTube där de av en slump kan ha sett ett klipp som 

ett företag publicerat. För att få uppdateringar om exempelvis Procter & Gamble måste 

användaren bli medlem på deras företagssida på Facebook vilket visar på en vilja att följa 

företaget och ett intresse för deras produkter eller tjänster. Detta innebär att företag då får en 

bättre förståelse för vilka som faktiskt intresserar sig för företaget och som medvetet väljer att 

följa dem. Denna data i sig har dock ett begränsat värde då det inte indikerar huruvida denna 

person har en positiv eller negativ syn på företaget. 

För att ett företags användande av Facebook ska generera organisatoriskt lärande krävs det 

mer än att bara starta upp en sida där användare kan registrera sig. Det är arbetet efter 

uppstarten som kommer avgöra huruvida organisatoriskt lärande uppstår eller inte. Enligt P & 

G kan Facebook hjälpa till i uppstarten av ett nytt varumärke. Detta betyder enligt oss att 

företaget måste arbeta kontinuerligt i sin kommunikation med de användare som följer dem på 

Facebook. En metod som företag kan tillämpa är att starta diskussioner där de väljer ett ämne 

och ber användarna om feedback.  

Trots de möjligheter som vi tycker oss se med Facebook, är det idag som mest användbart i 

marknadsföringssyfte. Vi har inte i dagsläget inte hittat några data som tyder på att Facebook 

på ett effektivt sätt kan användas i lärosyfte. Sina brister till trots är Facebook fortfarande den 

största communityn som existerar och i och med detta finns det alltid möjligheter till 

utveckling av nätverket för att i framtiden på ett bättre sätt tillåta företag att lära sig om sina 

kunder. Tillskillnad från bloggar som är konstruerade med ett kommentarsfält och där 

meningen är att skriva längre inlägg är Facebook främst ett medium för social interaktion 

mellan privatpersoner. Vi tror alltså inte att dagens användare av Facebook ser det som en 

plats där de kan kommunicera företag utan de flesta som har åsikter kring ett företags 

aktiviteter kommer att söka upp dem på deras egna sidor, som exempelvis 

MyStarbucksIdea.com eller IdeaStorm. 
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5.1.4 Twitter 

Twitter är idag det snabbast växande sociala mediet samtidigt som det ännu inte finns reklam 

på sidan. Detta visar att Twitter ännu inte är en färdig produkt som har goda möjligheter att 

utvecklas till ett diversifierat verktyg. Med sina ca 50 miljoner meddelanden per dag utgör 

Twitter en bra plattform för företag som snabbt vill kunna kommunicera med sina kunder.  

Trots möjligheten till snabb kommunikation med kunder är Twitter idag ett begränsat verktyg 

för företag. Det första hindret är det faktum att ett meddelande aldrig får överstiga 140 tecken 

vilket begränsar företags förmåga att använda sidan likt bloggar. Syftet med sidan var 

ursprungligen att användaren skulle berätta för sina vänner vad han eller hon gör för tillfället. 

De fem företag som vi studerat finns alla på Twitter. P & G är det företag som tydligast 

uttryckt hur de arbetar med Twitter. Likt SJ, som Bruhner tog upp i vår intervju, arbetar 

företaget med att hjälpa kunder med deras problem (se bild 2 i appendix). I SJs fall handlar 

det om vanliga kundproblem som bokningar, förseningar etc. Genom Twitter kan företagen 

komplettera sin vanliga kundservice och snabbt besvara frågor från kunder. Detta har fungerat 

för såväl SJ som P & G då de har anställda som på heltid arbetar med sociala medier.  

Den kundservice som företag kan erbjuda via Twitter kan vara positiv för företaget då det kan 

förbättra, som i fallet med SJ, anseendet eftersom kunden känner att hon snabbt får svar på 

sina frågor. Twitter kan också vara gynnsamt för företaget ur ett lönsamhetsperspektiv. Dell 

lyckades genom publiceringen av direktlänkar till sin webbshop öka försäljningen av sina 

produkter. Denna försäljningsökning kunde därför härledas till företagets användande av 

sociala medier. 

Trots möjligheten till ökad försäljning eller förbättrad kundservice ser vi en svag koppling till 

organisatoriskt lärande. Anledningen är att när företag besvarar kunders frågor resulterar det 

enligt oss inte i en högre grad av förståelse. Det kan visserligen ge en klarare bild kring 

kunders behov men detta kräver att samma fråga/problem dyker upp många gånger om. Det är 

viktigt att poängtera att Twitter fortfarnade befinner sig i ett utvecklingsstadium och att det i 

framtiden finns möjligheter för förbättring av funktioner som kan främja organisatorikst 

lärande. Med de data som vi har till hands kan vi inte se att Twitter har leget till grund för 

några förändringar i företag och vi kan därför inte styrka att det används för at samla in 

kvalitativ data.   
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Den möjlighet vi ser i Twitters utformning är funktionen ‖retweet‖. Twitter erbjuder 

möjligheten att för varje registrerat konto se hur många gånger ett publicerat meddelande 

blivit återpublicerat av en annan användare. Detta ger företaget en indikation hur mycket 

uppmärksamhet de får hos andra. Dock är det svårt att använda denna data i lärandesyfte då 

den enligt oss inte uppnår mer än den näst lägsta graden av engagemang. Det kan alltså leda 

till att företaget får en högre brand awareness men inte att de får kvalitativ data som de kan 

tillämpa i sin verksamhet. 

5.1.5 LinkedIn 

LinkedIns utformning och syfte skiljer sig jämfört med de ovannämnda sociala medierna. 

Sidan används primärt för att underlätta i företags sökande efter kompetens och 

kommunikation sker därför inte mellan företag och kund. Nyttan för företag ligger därför inte 

i en ökad förståelse för kunder eller en starkare kommunikation med dem. Här finns istället 

möjligheten att få svar på frågor från anställda inom olika branscher och diskussion med 

företag inom ens egen.  

Den del av lärandeprocessen som påverkas av användandet av LinkedIn är enligt oss 

förmågan att kunna integrera och formalisera kunskap inom organisationen. Genom LinkedIn 

kan företag hitta mer kompetent personal som har de kvalifikationer som behövs för att 

organisationen ska kunna utformas på ett sätt som möjliggör lärande. Dell är det företag bland 

de vi studerat som tydligast beskriver hur de arbetar med den data som samlas in från 

användandet av sociala medier. För att denna spridning ska kunna fungera på ett effektivt sätt 

måste de ha anställda som förstår vilken väg informationen behöver färdas genom 

organisationen för att det ska resultera i en förbättring för företaget.  

Kopplingen mellan användningen av LinkedIn och organisatoriskt lärande är svag då det inte 

går att säga att användningen leder till organisatoriskt lärande. Här ligger istället fokus på de 

senare delar av lärandeprocessen som Crossan et al. (1999) och Huber (1991) beskriver. En 

ökad mängd kompetens i organisationen kan resultera i att ett företags formaliseringsprocess 

förbättras. Vidare bidrar användningen enligt oss till att förbättra företagets struktur som är en 

av nyckelfaktorerna för organisatoriskt lärande enligt Argyris et al. (1978). Företagets struktur 

är viktig då det är den som sammanhåller ett företags hela organisation med hjälp av mönster 

och beteenden. LinkedIn kan hjälpa företag att föra in nya synsätt som en del i den organiska 

strukturen och möjliggör därför ytterligare nyskapande. 
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5.1.6 Övrigt användande 

Utöver användandet av ovanstående medier har några av företagen tagit sitt användande ett 

steg längre. De har sett ett behov för att skapa ett medie vars innehåll de själva kan kontrollera 

och därför utformat plattformar som på ett mer specifikt sätt ger företag den information de 

anser sig behöva. 

MyStarbucksIdea.com – Som en reaktion på det ökade intresset för Starbucks produkter 

valde företaget 2008 att starta denna sida. Vi kan identifiera flera nyttor med 

MyStarbucksIdea.com då kunder kan kommunicera med såväl varandra som företaget. För 

kunden ligger nyttan i att deras insikt i företaget blir större och de får en möjlighet att påverka 

företagets riktning medan Starbucks får en bättre insyn i hur deras kunder tänker och vad de 

behöver förbättra. 

Kundernas deltagande på denna sida har resulterat i att företaget fått in 92 000 förslag, varav 

90 av dessa har blivit vidareutvecklade. När vi ser på användandet av sociala medier är detta 

typ av arbete det som ligger närmast vad organisatoriskt lärande innefattar. Det första steget 

består av vad Huber (1991) definierar som informationsförvärv vilket i det här fallet innebär 

en insamling av kundernas idéer. Vid etablering av en sida som denna möjliggör företaget vad 

Huber (1991) definierar som sökande lärande vilket innebär att Starbucks i det här fallet söker 

efter information från sina kunder vilket de kan finna i de idéer som publiceras på hemsidan. 

Nästa steg är sedan att företaget tolkar denna information där de idéer som de anser vara 

värda att vidareutveckla behålls. Denna information har nu blivit till kunskap för företaget och 

ska nu skickas vidare (Hård af Segerstad). Både Crossan et al. (1999) och Huber (1991) 

inkluderar denna tolkningsprocess i lärandeprocessen då information blir till kunskap och 

sedan den spridning som sker när denna kunskap ska överföras till den avdelning som bäst 

kan använda den. 

Vi har inte detaljerad fakta kring hur Starbucks arbetar med spridningen av kunskap inom sin 

organisation men det är rimligt att anta att denna process har fungerat. Anledningen är att 90 

idéer blivit vidareutvecklade, något som enligt oss förutsätter en förmåga att kunna sprida 

kunskap till rätt mottagare i organisationen. Starbucks har också lyckats nå vad Crossan et al. 

(1999) definierar som formalisering vilket innebär att kunskapen applicerats och resulterat i 

konkreta förändringar. Vidare ser vi att Starbucks arbetar utefter en tydlig strategi och detta 

visar oss att de uppfyller en av de nyckelfaktorer som Argyris & Schön (1978) presenterar 

som betydelsefulla för att lärandeprocessen ska fungera. Zack (2003) framhäver vikten av att 
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medvetet göra val av kombinationer för vilka som ska arbeta med varandra för att arbetet ska 

bli maximalt effektivt. Effektivt i detta fall betyder att hög måluppfyllelse ska finnas och detta 

sker när företag uppnår de mål som är uppsatta för deras verksamhet.  

Även om det är en liten andel av det totala antalet idéer ser vi att MyStarbucksIdea.com har 

uppnått sitt syfte. Starbucks har möjliggjort direkt diskussion med sina kunder vilket resulterat 

i nya idéer men också en ökad förståelse för hur de tänker. Detta är ett exempel på hur företag 

kan nyttja sociala medier för att uppnå en stark tvåvägskommunikation och etablera starkare 

relationer med sina kunder. 

IdeaStorm – Dell har utvecklat ett koncept som vi anser vara likt Starbucks 

MyStarbucksIdea.com. Det huvudsakliga syftet är att låta kunderna delta i diskussioner och få 

en ökad insyn i företagets verksamhet. Skillnaden vi identifierar mellan Dell och Starbucks är 

att Dell är mer aktiva i sitt deltagande. Av den fakta vi samlat in framgår detta genom att Dell 

anordnar så kallade Storm Sessions. Med hjälp av en Storm Session kan Dell bestämma vad 

som ska diskuteras och därför få ökad insikt i hur kunder tänker kring ett speciellt ämne.  

IdeaStorm ger Dell möjligheten av direkt kommunicera med sina kunder. Vi ser här en likhet 

med företagets huvudsakliga strategi och kultur som går ut på att sälja datorer direkt till 

kunder utan mellanhänder. Vi ser därför hur företaget konsekvent arbetar utifrån sin 

affärsmodell och hur de lyckats uppnå organisatoriskt lärande genom ett användande av 

sociala medier som har flera likheter med som ursprungliga affärsidé. 

Tillskillnad från i fallet Starbucks har vi inga data på exakt hur många idéer som Dell valt att 

vidareutveckla, varför det blir svårt att identifiera de olika steg som finns i såväl Crossans et 

al. (1999) och Hubers (1991) lärandeprocess. Figur 7 visar dock hur de arbetar med 

spridningen av kunskap i sin organisation men huruvida problem med denna process har 

uppstått eller inte kan vi inte avgöra. Det är dock möjligt att se hur Dell genom användningen 

av IdeaStorm lyckats uppnå en högre grad av engagemang sina kunder. Enligt Havens (2007) 

definition möjliggör sidor som denna att kunden når den tredje nivån vilket i Dells fall innebär 

att de delar med sig av sina åsikter och känslor kring Dell.  
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BeingGirl.com – Enligt Procter & Gamble utgör tonårstjejer en viktig kundgrupp för 

företaget och genom denna sida har de lyckats hitta ett medie där de kan inhämta viktig data 

om denna kundgrupp. Skillnaden mellan denna sida och ovanstående exempel är att 

BeingGirl.com används i både lärandesyfte och marknadsföringssyfte. I den empiriska datan 

har vi sett att företaget kan använda insamlad data för att genomföra förändringar i sitt 

produktutbud men också för att marknadsföra produkter som Tampax och Always. Vi ser här 

därför hur det stämmer överens med de ramverk som vi tidigare presenterat där insamlad 

kunskap används för att förändra ett företags tankesätt och produkter. En annan skillnad som 

vi identifierat är att P & G använder sidan för att hjälpa sina kunder. De samarbetar med 

skolor och andra företag för att förbättra innehållet för att kunna informera denna kundgrupp.  

Det som är intressant med denna sida är att materialet är 100 % UGC vilket kan vara ett 

problem men också en fördel. P & G har fått arbeta mycket med att innehållet inte ska bli för 

avslöjande eller personligt. Samtidigt ser vi här en svår balansgång då det är denna typ av 

information som de är ute efter men att de måste balansera detta mot personlig integritet. P & 

G är något diffusa med vad BeingGirl.com konkret har resulterat i men de säger att insikten 

för denna kundgrupp har blivit mycket bättre. Det är detta som är målet med organisatoriskt 

lärande då de genom sidan ökat sin förståelse och därefter kunnat anpassa sina aktiviteter med 

hjälp av denna kunskap. 

Sidan BeingGirl.com är ett exempel som visar på de risker som finns vid användning av 

sociala medier men också på hur de kan användas för att uppnå flera olika syften. I detta fall 

ledde det till ökad försäljning men också till en större insikt i hur en kundgrupp tänker. En 

sida av denna karaktär är dock inte möjlig för alla företag att sätta upp enligt oss. P & G är ett 

företag med mycket starka varumärken och med resurser som är stora. Detta möjliggör 

samarbete med väletablerade partners och enligt oss en större vilja hos skolor att inleda 

samarbete med dem. 

OPEN Forum – Likt P & G har American Express utvecklat en sida som möjliggör 

diskussion mellan parter utanför företaget. Genom att låta småföretagare mötas och interagera 

får företaget en insyn i hur denna kundgrupp tänker. Denna insyn ser vi som ett verktyg för att 

i nästa steg anpassa sina tjänster så att de bättre överensstämmer med vad de efterfrågar. 

Precis som BeingGirl.com används OPEN Forum för marknadsföring av deras tjänster. 

Vår egen tolkning av OPEN Forum är att det kan användas som ett läroverktyg då det ger 

insyn i hur en kundgrupp tycker och tänker. Idag ser vi dock att OPEN Forums största fördel 
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ligger i att American Express kan marknadsföra sina tjänster direkt till dessa kunder samtidigt 

som det ger kunderna en möjlighet att få hjälp med sin egen verksamhet. Vad OPEN Forum 

bidrar med är en högre grad av engagemang från kundens sida. De väljer att registrera sig på 

sidan precis som när en användare registrerar sig av egen vilja på Facebook. Det som skiljer 

OPEN Forum från Facebook är att dess upplägg möjliggör en större insyn hos kundgruppen 

men hur effektivt det varit i termer av organisatoriskt lärande går inte att svara på utan mer 

data från American Express. Till skillnad från fallen med Starbuck och Dell kan vi därför inte 

säga huruvida den insamlade informationen har hjälpt American Express att förändra sitt 

tillvägagångssätt gentemot kunder.  

5.2 Utvärdering av Sociala Medier 

Användningen av sociala medier ser idag ut på ett sådant sätt att dess utvärdering blir 

komplicerad. Det går enligt oss inte att med ett och samma mått få en heltäckande bild av vad 

användningen av sociala medier lett till. Beroende på vad företaget har för mål blir olika 

variabler olika viktiga att analysera. Som Bruhner hävdade i vår intervju finns det små företag 

som enbart är intresserade av att öka exponeringen av sitt varumärke. Samtidigt finns det stora 

företag, som de vi har studerat i vår empiriska del, som redan är välkända och som har flera 

olika mål med sitt användande. De vill öka sin egen popularitet samtidigt som de vill komma 

närmare sina kunder och förbättra sin förståelse för deras preferenser. När dessa stora företag 

väljer att använda flera olika sociala medier som är sammanlänkade blir det än mer 

problematiskt att få en uppfattning om hur det bör utvärderas. 

5.2.1 Ickefinansiella mått 

Vi inleder utvärderingen av sociala medier med att se hur icke-finansiella mått kan tillämpas 

på sociala medier. Det balanserade styrkortet består av fyra delar och vi kommer här att se 

över hur sociala medier passar in i varje del och hur detta påverkar en utvärdering. 

Kundperspektiv – Företags vilja att bli mer kundorienterade har enligt oss en stark koppling 

till användandet av sociala medier. Istället för att använda sig av traditionella 

marknadsundersökningar har sidor som BeingGirl.com, IdeaStorm och MyStarbucksIdea.com 

hjälpt företagen att få en större insikt i hur deras kunder agerar och tänker. Precis som Kaplan 

& Norton (1992) menar har dessa företag sett ett behov av extern insamling av data om sina 

kunder.  
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Den ökade insikten bygger till stor del på kvalitativ data i form av kommentarer från kunder i 

diskussioner på dessa ovannämnda sidor. Vi ser detta som ett möjligt problem då det blir svårt 

att mäta vad som är positivt och negativt bland dessa kommentarer. Subjektiviteten hos varje 

anställd spelar en stor roll vilket innebär att kriterier för hur företaget ska tolka data bör 

utvecklas. Anledningen är att en viktig del i lärandeprocessen är förmågan hos företag att 

kunna tolka inkommande data och sedan förmedla den vidare för formalisering.  

Att utforma dessa kriterier är en komplicerad process men bland de företag som vi studerat 

har några speciella avdelningar som jobbar med uteslutande med sociala medier. 

Medvetenheten om svårigheterna när kriterier ska skapas är något som bör finnas hos denna 

personal då de dagligen arbetar med sidor där dessa diskussioner förekommer. Det är även 

möjligt för ett företag att ha en viss grad av subjektivitet i sin utvärdering då företag skiljer sig 

åt i termer av olika mål med verksamheten.  

Ett företag kan exempelvis skapa ett kompletterande frågeformulär där de ber kunden svara 

hur pass nöjd hon är med företaget. För att undvika den problematik som Ittner & Larcker 

(2003) tar upp bör svarsskalan inte vara 1-5 utan exempelvis 1-10 för att ge företaget bättre 

underlag för beslutsfattande. Men betoningen bör ändå ligga vid analys av kvalitativa 

variabler då dessa utgör bättre underlag för framtida beslut. Det företaget då måste göra är att 

skapa en miljö där denna typ av analys är möjlig vilket vi varit inne på med de företag som 

har speciella avdelningar för arbetet med sociala medier. 

Internt perspektiv – Företag måste applicera sina insamlade data så att företaget ser konkreta 

förändringar i sin verksamhet. Starbucks visar denna förmåga genom att med hjälp av sociala 

medier samla in data som sedan låg till grund för vidareutvecklingen och implementeringen 

av produkter. Även Southwest uppvisade denna förmåga då kommentarer från ett blogginlägg 

utgjorde grunden för slopandet av två idéer som annars skulle genomförts. Företag som på 

detta sätt lyckas applicera sina insamlade data i organisationen kan enligt Kaplan & Norton 

(1992) ses som kundorienterade. 

Detta perspektiv behandlar företagens sätt att applicera data och att hitta en metod som 

generellt går att tillämpa inom varje företag blir därför mycket svårt. Företag måste jämföra 

hur arbetet internt fungerar mot vilka mål verksamheten har. Utifrån balanserade styrkort sker 

utvärdering genom att företaget kontrollerar hur väl deras mål med användningen av sociala 

medier uppfylls. Vi ser detta som ett lämpligt sätt att utvärdera hur bra valen av sociala 

medier överensstämmer med de mål som verksamheten har. 
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Innovations- och lärandeperspektiv – I de fem fallföretag vi studerat ser vi den roll som 

sociala medier spelat i anpassningen på en ständigt förändrande marknad. Genom insamling 

och analys av data genererad från kunderna har företagen förbättrat sin förmåga att kunna 

anpassa sig efter kundernas behov och krav. Vi anser att företag som är osäkra på hur pass väl 

deras användning av sociala medier fungerar här kan jämföra denna användning mot deras 

andra aktiviteter. Analysen består då av en jämförelse i termer av effektivitet, det vill säga 

huruvida sociala medier genererar data som kan tillämpas på verksamheten och som bidrar till 

att företaget kan uppfylla de mål som de sätter upp. 

Procter & Gamble har med framgång använt BeingGirl.com som en huvudsaklig källa för 

insamling av data kring tonårstjejers preferenser. Med hjälp av denna sida kan de därför samla 

in data som sedan legat till grund för anpassning av företagets produkter. För att se om 

BeingGirl.com är bättre än exempelvis marknadsundersökningar i butiker är en möjlig att 

jämföra kostnader mellan olika aktiviteter samt kvaliteten på den data som kan samlas in. 

Finansiellt perspektiv – Kaplan & Norton (1992) anser inte att endast en kvalitativ analys är 

tillräcklig utan användningen av finansiella mått är en nödvändighet. Några av de mått som 

går att tillämpa i finansiell analys av sociala medier kommer att tas upp i nästa del. 

5.2.2 Finansiella mått 

I denna del kommer vi att gå igenom de finansiella mått som presenterats i referensramen för 

att se hur de kan användas för att utvärdera användningen av sociala medier. 

Return On Investment (ROI) – Beroende på vilket medie ett företag använder och i vilket 

syfte blir ROIs användbarhet olika stor. Vi ser det som viktigt att skilja på när företag 

använder sociala medier i marknadsföringssyfte och när det används för att uppnå 

organisatoriskt lärande.  

Dell använde Twitter för att öka sin försäljning av datorer. Genom att placera en direktlänk 

till sin onlinebutik i ett meddelande kunde de på ett enkelt sätt se vilken försäljning som gick 

att härleda till användningen av Twitter. För att kalkylera ROI behöver Dell veta vilka 

kostnader som går att koppla direkt till användningen av sociala medier. Vi har inte denna 

information men det är rimligt att anta att kostnaden relativt intäkterna är låg då Twitter är en 

kostnadsfri tjänst som bara belastar företaget med arbetstimmarna för den personal som 

genomfört kampanjen. 
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Utvärdering med detta mått genererar kvantitativa resultat, något som vid utvärdering av 

sociala medier inte är tillräcklig. Det kan ge en indikation på hur pass väl en kampanj fungerar 

men säger inte något om företaget lyckats uppfylla mål av kvalitativ natur. ROI används med 

fördel vid uträkning av kvantitativ lönsamhet men fungerar inte om företaget använder sociala 

medier i andra syften än försäljning. 

RODSI – Tillskillnad från ROI är detta mått trots sin finansiella karaktär anpassat för 

användningen av sociala medier (Elphick 2010). Vi anser att måtten är väldigt lika då enda 

skillnaden är att de kostnader som används vid beräkning av RODSI enbart ska vara de som 

går att härleda ur försäljningen och marknadsföringen för en viss kampanj. Därför gäller 

samma förutsättningar för RODSI som för ROI. Vid annat syfte än ökad försäljning går måttet 

inte att applicera. För företag som önskar öka sin förståelse för kunder kan därför inte 

använda måttet trots att det är anpassat för sociala medier. Efter att RODSI är uträknat kan ett 

företag variera sin försäljningsstrategi genom att se till digital statistik som till exempel 

sökmotorsoptimering. 

Viral koefficienten – Detta mått vill påvisa betydelsen av att det för företag inte räcker med 

att attrahera en användare utan vad denna användare sedan gör har betydelse. Målet är att 

varje användare ska engagera sig för företaget på ett sätt som möjliggör tillströmning av fler 

användare. Vi ser detta mått som betydelsefullt på sociala nätverk som Facebook. Vi har 

redan varit inne på vad användning av Facebook kan leda till för ett företag och då det oftast 

används i syfte att öka exponeringen, kan viral koefficienten vara betydelsefull för företagets 

förståelse av sitt användande. Ett företag som har en egen facebookprofil har möjlighet att 

skapa ett nätverk kring sitt varumärke och på det sättet sprida sitt budskap. Ett sådant nätverk 

kräver enligt oss en tillströmning av nya medlemmar. Företag, till skillnad från privata 

användare, söker inte själva upp nya användare utan det är medlemmarna i nätverket som 

avgör hur tillströmningen ser ut. 

Vi ser måttet som användbart vid användning av sociala medier då det kan fungera som ett 

kontrollmått för hur pass mycket intresse ett företags engagemang i ett specifikt medie 

genererar. Det kan alltså vara en bra indikator på om företaget bör förändra sitt användande 

och göra ändringar i sin strategi. 
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5.2.3 Aktuella mått 

För att slutföra vår analys kring möjliga vägar att gå vid utvärdering av ett företags 

användande av sociala medier måste vi nu se över de alternativa måtten. Vad de bidrar med är 

en annan syn på företagsstyrning där de tar hänsyn till variabler som tidigare inte fått lika 

mycket uppmärksamhet. Vi ser marknadsföring som drivande i processen att utveckla nya 

variabler och studera koncept som tidigare blivit negligerade av teoretiker. Det är därför 

viktigt att ha i åtanke att detta är vår egen tolkning av måttet och det är vi själva som drar 

kopplingen till användandet av sociala medier. 

Havens (2007) modell med de fyra komponenterna av engagemang kommer ligga till grund 

för den analys vi här gör. Vi kommer att ge exempel utifrån de fallföretag vi studerat på hur 

sociala medier kan leda till en högre grad av engagemang.  

Involvering – På denna nivå i analysen studerar företag variabler som besökare på hemsidan, 

inloggningar av registrerade medlemmar, tid spenderad på hemsidan samt antal sidvisningar. 

Om vi ska se potentialen för företaget att lära sig något utifrån dessa data, ser vi att den 

möjligheten är begränsad. Det ger en indikation på hur pass populärt företaget är men ger 

ingen konkret data på kunders personliga åsikter om företaget och dess produkter eller 

tjänster. Starbucks har fem miljoner fans på Facebook och 700 000 följare på Twitter. Dell har 

sammanlagt 3.5 miljoner människor som följer dem på Twitter, Facebook, Direct2Dell och 

IdeaStorm. BeingGirl.com hade i juni 2007 476 000 unika besökare samtidigt som American 

Express applikation Social Currency har tre miljoner användare världen över. Slutligen så har 

Southwest haft en stark utveckling med sin sida Nuts About Southwest där antalet 

sidvisningar ökat med ca 40 % och 26 % stannar längre än tidigare.  

Ovanstående data visar att möjligheten att mäta denna sorts engagemang är möjligt vid 

användning av sociala medier. Flera av företagen använder externa företag som arbetar med 

att samla in data och möjligheten finns därför att outsourca detta arbete om kompetensen inte 

finns internt. Sidor som Twitter erbjuder också användare goda möjligheter till uppföljning 

genom att presentera statistik för varje unik användare gällande antalet följare och retweets, 

något som Bruhner var inne på i vår intervju.  
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Då data genererad på detta sätt i sig är tillräcklig för att genomföra en analys på denna nivå 

behöver företaget inte bestämma sig för specifika mått för att utvärdera hur pass effektivt 

deras användande är. Det räcker med att jämföra ökningar eller minskningar mellan 

tidsperioder för att få en uppfattning om generella skillnader i kunders preferenser. För att få 

ett underlag till en djupare analys krävs det att företag också studerar övriga tre steg i Havens 

(2007) modell. 

Interaktion – Här ser vi en höjd grad av engagemang då det inkluderar kommentarer till 

bloggar, återkommande deltagande och mängden UGC. Detta är svårare att utvärdera då det 

handlar om kvalitativa variabler vars problematik vi redan varit inne på. De flesta av de 

hemsidor som företagen vi studerat själva utvecklat har som syfte att samla in primärt 

kvalitativ data. För att dra nytta av den har företag som P & G, Starbucks och Dell insett att de 

måste ha specifika team som på heltid arbetar med bearbetandet av dessa data. Vi ser också 

detta som nödvändighet då det är tidskrävande och organisatoriskt lärande kräver en miljö där 

interaktion mellan individer möjliggörs. Att låta ett externt företag hantera detta skulle enligt 

oss inte vara hållbart på långsikt. Anledningen är att framgång med utvärdering av kvalitativa 

variabler till stor del beror på förmågan att kunna knyta data till för företagets specifika mål. 

Den typen av kunskap återfinns hos personer med total insikt i organisationen, något som 

externa företag allt som oftast inte besitter.  

Intimitet – Genom att studera interaktioner mellan kunder om företagets varumärke, 

produkter och tjänster kan företag få ytterligare insikt i kunders preferenser (Haven 2007). 

Företag som Starbucks och har utvecklat hemsidor vars enda egentliga syfte är att få bättre 

insikt i hur en specifik kundgrupp tänker. Med hjälp av dessa sidor uppfyller de det krav som 

Haven ställer för att företag ska nå denna grad av engagemang.  

Vi är av uppfattningen att Haven anser att företag bör använda externa verktyg för att samla in 

denn data, vilket kan inkludera forum som andra driver eller personliga bloggar. Genom egen 

användning av sociala medier och utveckling av communitys har företagen som vi studerat 

lyckats möjliggöra denna insamling utan att förlita sig på externa informationskällor. De kan 

därför arbeta mer effektivt med utvärdering av graden av intimitet då informationen alltid är 

nära till hands. 
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Influens – Den högsta graden av engagemang når företag när kunder rekommenderar deras 

produkter eller tjänster vilket innebär en vilja att påverka andra människors syn på företaget. 

Inom marknadsföring är det vanligt att ranka varumärken utifrån kvalitativa variabler som 

exempelvis omtyckthet. I en ranking av sådant slag, utförd av Fortune Magazine, hamnade 

Dell på femte plats medan Procter & Gamble hamnade på sjätte plats. Enligt oss är det 

komplicerat för företag att själva dra slutsatser gällande sin grad av influens då det är svårt att 

jämföra sin egen influens relativt andra företag. Det är därför bättre att se till erkända externa 

rankingar, som exempelvis Fortune Magazines, där de väljer kriterierna och sedan studerar 

företagen utifrån en objektiv synvinkel. 

Flera av företagen har data som visar på sidornas ökade popularitet men ingen som explicit 

uttrycker huruvida denna exponering kan kopplas till omnämningar på stora publika forum 

varför vi inte kan dra några slutsatser kring denna variabel. 

  



 

72 
 

6. SLUTSATS 

 

Kapitlet presenterar slutsatserna som konstaterats under uppsatsens gång. De 

frågeställningar som ställdes i det första kapitlet ges här svar och slutligen presenteras 

förslag på vilken riktning forskningen kan ta i framtiden. Slutsatsen är strukturerad på ett 

sådant sätt att läsaren på ett smidigt sätt ska kunna identifiera de resultat vi kommit fram till. 

 

Vi kommer att presentera vår slutsats utifrån de två frågeställningar som vi presenterade i det 

inledande kapitlet. Detta gör vi för att våra resultat ska bli tydligare och att läsaren ska förstå 

vad vi anser vara viktigt att ta med sig från denna uppsats. 

Hur kan företag arbeta med sociala medier för att det ska ge upphov till organisatoriskt 

lärande? 

Under arbetet med denna uppsats har vi sett hur stark utvecklingen av sociala medier är. 

Genom arbetets gång har nya artiklar dykt upp allt eftersom fler företag valt att tillämpa 

sociala medier som ett verktyg för att försöka lära sig mer om sina kunder. De företag vi 

studerat i detalj ligger långt fram i sitt användande av sociala medier men samtidigt finns det 

fortfarande företag som ännu inte har accepterat sociala mediers roll på den moderna 

marknaden. 

Vi har sett att vissa sociala medier är mindre effektiva gällande organisatoriskt lärande. 

Twitter, YouTube och Facebook är utformade på ett sådant sätt att deras effektivitet är 

begränsad när företag har som mål att uppnå organisatoriskt lärande. De möjliggör 

marknadsföring av varumärket och kan därför ge upphov till ökad brand awareness men i 

lärandesyfte är dess effektivitet begränsad på grund av svårigheterna att uppnå 

tvåvägskommunikation. 

De sociala medier som vi identifierat som effektiva om företag vill att deras användande ska 

ge upphov till organisatoriskt lärande är de sidor som företagen själva utvecklat. Sidorna 

MyStarbucksIdea.com, IdeaStorm, BeingGirl.com, OPEN Forum och Nuts About Southwest 

varierar i utformning men vi ser likheter i de resultat som respektive företag uppnått. Genom 

att själva kontrollera sidan kan företaget utveckla egna mål med verksamheten och anpassa 
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sidans innehåll efter detta. Vid användning av exempelvis Facebook kan företag inte själva 

kontrollera processen och styra utvecklingen utan måste anpassa sig till de verktyg som 

Facebook själva erbjuder.  Om företag istället utvecklar egna sidor kan de utforma de på ett 

sådant sätt att det tilltalar en viss kundgrupp och företaget i fråga kan då enligt oss uppnå en 

högre grad av effektivitet.  

Utöver själva valet av socialt medie har vi identifierat flera interna faktorer som påverkar 

huruvida användningen av sociala medier kan ge upphov till organisatoriskt lärande. I de fall 

vi studerat kan vi se att det är av stor vikt att företag förstår vad de vill uppnå och ser till den 

interna kapacitet som de besitter. Med intern kapacitet avser vi vilka resurser ett företag har 

att tillgå. Det går inte att utveckla en mall för hur det perfekta användandet av sociala medier 

ska se ut utan ett företag måste i första steget sätta upp mål och sedan utforma sitt användande 

på ett sätt att de kan uppfylla dessa mål. De företag vi studerat har varit tydliga med vad de 

vill uppnå och vi tror att detta är en anledning till varför de varit så pass framgångsrika 

användningen av sociala medier.  

En annan intern faktor som vi kunnat identifiera i de fallstudier vi studerat är behovet av 

kompetens inom företaget. Det är möjligt att skapa medier som tillåter insamlingen av 

kvalitativ data men det är först när företaget har kapaciteten att använda denna data och 

omvandla den till kunskap som organisatoriskt lärande uppstår. Genom etableringen av 

avdelningar eller grupperingar som jobbar uteslutande med sociala medier kan företag skapa 

en miljö och kultur som förbättrar deras möjlighet att tillämpa den data de samlar in och 

strukturera organisationen därefter. 

Hur kan företag utvärdera det lärande som kan uppstå vid användning av sociala 

medier? 

Interna faktorers betydelse som vi belyste i vårt svar av föregående fråga har enligt oss en stor 

påverkan på hur företag kan utvärdera sitt användande av sociala medier. I vår analys av 

tillgängliga mått identifierade vi skillnader gällande hur pass effektiva de är för sociala 

medier. ROI och RODSI ser vi som användbara när företag har som mål att uppnå högre 

försäljning eller om målet är att öka sin brand awareness. Vi ser alltså dessa mål som bäst 

lämpade om målen är av kvantitativ natur, det vill säga om de vill få fler anhängare eller sälja 

fler produkter eller tjänster. 
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Trots att det balanserade styrkortet ses som ett icke-finansiellt mått beror dess funktionalitet 

till stor del på tillgängligheten av finansiella mått. Kaplan & Norton (1992) belyser vikten av 

kvalitativ analys och betydelsen av interna mål men de ser fortfarande finansiella mått som en 

nödvändighet i studerandet av verksamheten. Vi ser därför det balanserade styrkortet som 

användbart om företag har varierande mål. Om de vill öka försäljningen genom Twitter på 

samma sätt som Dell gjorde kan de tillämpa finansiella mått som ROI. Samtidigt vill de 

kanske använda sociala medier i lärandesyften där kvalitativ analys då blir nödvändig. De 

måste då sätta upp mål och sedan se hur väl de uppfyller dessa mål genom analys av insamlad 

data. 

Bland de utvärderingsmetoder vi studerat ser vi aktuella mått som Havens (2007) modell för 

engagemang som det just nu mest användbara när syftet med användningen inte är rent 

kvantitativ. De fyra nivåer av engagemang som Haven (2007) presenterar ger företag en god 

indikation på hur deras användning av sociala medier ser ut och en möjlighet att utvärdera hur 

pass effektivt det är. Genom användningen av denna modell kan de se hur pass involverad 

kunden är och hur de ser på företaget. Om syftet är att uppnå en högre förståelse för kunden 

anser vi att denna modell är nödvändig då engagemang är den idag bästa indikatorn bland de 

mått vi studerat i denna uppsats på hur pass väl ett företag uppnår organisatoriskt lärande 

genom sin användning av sociala medier. 

6.1 Reflektioner och fortsatta studier 

Vi har i denna uppsats märkt att det ännu finns en del arbete att utföra innan sociala mediers 

roll på dagens marknader kan etableras fullt ut. Vi anser oss ha klargjort grunderna för de 

olika mediernas potential och i vilket syfte de kan användas. Vi har identifierat de möjligheter 

och brister som finns samt vilka medier som enligt oss är bäst lämpade för organisatoriskt 

lärande. Det är dock inte möjligt att i dagsläget dra slutsatser kring vilka medier som kommer 

vara av störst nytta i framtiden då de alla är under ständig utveckling.  

Med bakgrund av vår studie anser vi att fortsatt forskning bör fokusera på kopplingen mellan 

ett företags egen struktur samt storlek och vilken påverkan det har på möjligheten till 

organisatoriskt lärande. De företag vi valt att studera i denna uppsats är alla multinationella 

och i toppskiktet i respektive industri. Detta betyder givetvis att de har resurser som 

exempelvis små- och medelstora företag inte besitter. De sidor som vi identifierat som mest 

effektiva i lärosyften kan vara dyra i drift då de i flera fall krävts speciella team som jobbar 

med dem. Vi har ingen data som visar exakt hur dyrt detta är och för mindre företag som 
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önskar utveckla liknande sidor måste därför göra mer undersökning innan de fattar ett sådant 

beslut. 

Vi ser också ett tydligt behov av fler effektivitetsmått. Sociala medier är ett relativt nytt 

fenomen och detta visar sig i det faktum att de flesta mått som idag finns är bäst lämpade när 

företag har kvantitativa mål. Då vi ser en stor potential i att använda sociala medier för 

insamling av kvalitativ data ser vi också ett stort behov av att det utvecklas fler mått som kan 

användas i detta syfte. 
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7. APPENDIX 
 

7.1 Intervju med Carl-Magnus Bruhner (Linköping – 13.12.2010) 

Carl-Magnus Bruhner inleder med en kort redogörelse av vad han idag jobbar med. Han är 

konsult inom sociala medier och jobbar med hur företag på ett långsiktigt sätt kan arbeta med 

sociala medier. Mer specifikt innebär detta att han instruerar företag i hur de på bästa sätt kan 

använda Twitter, Facebook för att få ett positivt utfall för företaget. 

Gällande företagets syn säger Bruhner att det trots en ökad medvetenhet fortfarande finns en 

viss skepsis för Sociala Medier då många ännu inte har kompetensen för att effektivt kunna 

jobba med det. Han säger att de vet att det är ett ‖måste‖ men att de inte vet hur de bör gå 

tillväga. 

Bruhner jobbar idag med ett företag som heter MyAcademy som är ett läxhjälpsföretaget 

beläget i Stockholm. Tillsammans med företaget har han utvecklat en Facebook sida och 

fastställt en strategi för hur de ska arbeta med sociala medier framöver.  

Bruhners erfarenhet är mestadels inhemsk och han hade inget specifikt att säga om 

internationella exempel på företag som framgångsrikt tillämpar sociala medier. Ett inhemskt 

exempel som han dock framhävde var SJ, ett företag som under de senaste två åren haft stora 

problem med kundnöjdhet. De registrerade sig på Twitter och kunde på så sätt ge kunder 

snabbare svar och hjälp när det behövdes. Deras användning av sociala medier har resulterat i 

en större närvaro och är ett initiativ som uppskattats av deras kunder. Ytterligare ett exempel 

på ett företag som Bruhner tog upp är Tre. Precis som SJ använder de sociala medier som ett 

verktyg för att kommunicera med kunder och bistå med hjälp. Genom Facebook har de därför 

lyckats bilda vad Bruhner beskriver som ett nätverk då såväl företaget som andra kunder 

hjälper varandra med problem som dyker upp. 

Vid frågan om vilka variabler som han känner till och som han tror är effektiva påpekade 

Bruhner svårigheten som finns kring mätning av sociala medier. Enligt honom var det dock 

viktigt att inte bara kolla på sidvisningar och medlemmar utan också på hur dialogen ser ut 

och hur aktiva medlemmarna är. Han säger vidare att företag ofta har en dålig idé om vad de 

önskar uppnå och att det därför blir svårt att bestämma sig för vilka variabler som är viktiga 

att utvärdera. Olika företag har olika mål och skillnader mellan branscher gör det nödvändigt 
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att sätta upp tydliga mål och därefter se vad företaget måste studera för att utvärdera huruvida 

det har fungerat som det var tänkt. 

Gällande mer avancerade variabler sa Bruhner att det finns verktyg för detta idag. På Twitter 

kan företag exempelvis analysera hur många gånger ämnet har blivit ‖retweetat‖, dvs. hur 

många gånger det ursprungliga meddelandet blivit kommenterat. Företag måste också noga 

studera kommentarer som görs från kunder om de önskar uppnå en högre grad av förståelse. 

Bruhner ser YouTube som en viktig kanal för att skapa så kallat ‖buzz‖ och engagemang 

kring ett företag. Det finns användbara verktyg som företag kan använda för att studera 

effekten av de videoklipp de lägger ut på YouTube. Exempel är hur många av tittarna som 

kommenterar, länkar till det på sin Facebook eller Twitter sida. 

LinkedIn har enligt Bruhner inte slagit i Sverige på samma sätt som i utlandet och då främst i 

USA. Han påpekade dock att fler svenskar är registrerade på LinkedIn än hos 

arbetsförmedlingen, något som visar på dess potential och framtida användbarhet för företag. 

Huruvida sociala medier kan användas som ett strategiskt verktyg är svårt att avgöra då det 

enligt Bruhner är en bred fråga. För små företag är det viktigt att veta vad de vill uppnå och 

hur de vill uppfattas, annars är det lätt hänt att användningen av sociala medier misslyckas. 

Att enbart använda sociala medier som ett verktyg för att framhäva varumärken är inte 

hållbart då dialog enligt Bruhner är nyckeln till en lyckad användning av sociala medier.  

För att kunna uppnå mer än bara en ökad brand awareness är det viktigt att använda flera 

olika sociala medier. Bruhner anser att företag måste studera vilka medier som genererar mest 

trafik och sedan experimentera med olika lösningar för att utveckla sin användning. Olika 

typer fungerar olika bra beroende på vad företaget vill kommunicera och företag måste därför 

mäta kopplingen mellan olika medier för att optimera sitt användande. 

Bruhner anser att framtiden för sociala medier ser ljus ut då användarantalet ständigt ökar. 

Enligt honom är Google en drivande kraft i utvecklingen då de kan sätta agendan. Han tror att 

det kommer bli större fokus på lokala sökningar i framtiden och att lokala företag därför 

kommer få en större roll. I dagsläget är det framför allt stora aktörer som framgångsrikt 

använder sociala medier. Det är dock viktigt att företag förstår innebörden av sitt användande 

då det annars kan få förödande konsekvenser. Det som skrivs på internet går inte att ta bort 

och kommer finnas kvar för alltid.  
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Gällande traditionella mediers framtid anser Bruhner att de är nära sammankopplade med 

sociala medier. TV-program läggs ut på internet och människor kommenterar i sina bloggar 

det de läser i vanliga tidningar. Företag måste därför se de som ett då kopplingen bara 

kommer att bli starkare i framtiden.  
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7.2 Skärmdumpar 
Bild 1: Exempel på ―vägg‖, American Express facebooksida (2011-01-08) 

 

 

Bild 2: SJ på Twitter (2011-01-08) 
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Bild 3: MyStarbucksIdea.com (2011-01-09) 

 

 

Bild 4: Dells IdeaStorm (2011-01-09) 
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Bild 5: BeingGirl.com (2011-01-09) 

 

Bild 6: Nuts About Southwest (2011-01-09) 
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Bild 7: OPEN Forum 
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