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Abstract 

Sociala medier är en del av vår vardag och för många företag är sociala medier ansiktet utåt. 

Sociala medier fungerar inte som traditionell reklam eller annonsering och därmed krävs det 

en hel del från företagen i form av tid, resurser, kunskap och engagemang. Sociala medier är 

inte bara en marknadsföringskanal, utan också en kommunikationskanal för att stärka 

relationer med konsumenter, knyta nya kontakter eller för att bygga ett förtroende. En del 

företag väljer att outsourca sina sociala medier, låta ett annat företag ta hand om företagets 

sociala medier.  

Syftet är att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av sociala medier. Denna 

studie har även identifierat fördelar samt nackdelar med outsourcing. De kritiska 

framgångsfaktorerna bakom lyckad outsourcing visas i en analysmodell.  

I denna kvalitativa studie har datainsamlingen främst skett via fyra intervjuer, två leverantörer 

samt två av deras kunder. Datainsamlingen består även av vetenskapliga artiklar och 

vetenskaplig litteratur.  

Det slutgiltiga resultatet ger utöver framgångsfaktorer en del rekommendationer till 

leverantörer och kunder. Rekommendationerna visar att kunder som outsourcar själva behöver 

ta ansvar för sina kommunikationskanaler i de sociala medierna. Rekommendationerna 

påvisar även att det är centralt med tydliga avtal och en beskrivande målbeskrivning med 

varför sociala medier är viktigt för företaget. 

  

Slutsatserna består av två tillkomna kritiska framgångsfaktorer. En faktor är att kunden ska 

vid outsourcing ha intresse för sociala medier. Vidare krävs det att företaget är aktivt på 

sociala medier. Detta för att inte gå miste om de kreativa konsumenterna, ambassadörerna och 

de aktiva kunderna och följaktligen inte gå miste om den utvecklingspotential som 

interaktionen mellan företag och deras kunder och potentiella kunder på sociala medier kan 

frambringa.  

 

Nyckelord: sociala medier, outsourcing, marknadsföring, kreativa konsumenter 
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1. Inledning 
 

 

Inledningskapitlet inleds med en problembakgrundsbeskrivning av det valda området samt 

syfte och undersökningsfrågor. Vidare redovisas vilken målgrupp uppsatsen riktar sig till 

samt val av metod och dess avgränsningar. Sammanfattningsvis kommer en 

begreppsförklaring.  

 

 

1.1 Problembakgrund 

Sociala medier har gått från att vara en privat angelägenhet till en betydelsefull 

kommunikationskanal, informationskanal och marknadsföringskanal för företag (Mount & 

Martinez 2014). Användningen av sociala medier för att ta kontakt, interagera samt nå ut till 

kunder har ökat de senaste åren (ibid). Användandet av sociala medier ökar och utvecklas i 

snabb takt. Användarna deltar i en mängd olika aktiviteter, allt från att konsumera, delta i 

diskussioner eller att dela kunskap med andra användare. Ökningen av aktiviteter på sociala 

medier kräver en del av dagens företag. Den traditionella annonseringen byts ut till att vara 

aktiv på sociala medier (Berthon et al. 2012). Traditionell marknadsföring har tappat sin 

trovärdighet, människor upplever att traditionell marknadsföring står för hyckleri (Holmström 

& Wikberg 2010). Men för att få en plats, att synas på sociala medier, måste företaget förtjäna 

platsen och framgången kommer inte av sig själv, det räcker inte att bara ha ett användarkonto 

för företaget på en av de sociala mediekanalerna, utan det krävs planering och kunskap 

(Holmström & Wikberg 2010). Det fodras tid och satsning för att skapa bra innehåll. Sociala 

medier kräver engagemang och kommunikation med kunder och potentiella kunder (Harless 

2016).  

 

Till en låg kostnad kan företag idag nå ut till sina kunder på ett effektivt sätt. Grunden till 

detta är internets framgång, olika samarbetsverktyg samt teknologin Web 2.0 (Mount & 

Martinez 2014). Sociala medier är en grupp internetbaserade applikationer på Web 2.0. Web 

2.0 tillåter att innehållet skapas av användarna och att utbyte sker användarna emellan. En 

central del med Web 2.0 är hur användarna kan bidra, kontrollera samt samarbeta över 

innehållet (Kaplan & Haenlein 2010). Holmström och Wikberg (2010) menar att ge begreppet 

sociala medier bara en definition är svårt. Det kan se olika ut och fungera på olika sätt, dock 

menar författarna att innehållet är användargenererande, ett användarskapat innehåll.  

 

Enligt Mount och Martinez (2014) står sociala medier för kreativitet, expertis samt kollektiv 

kunskap vilket leder till öppen innovation. Den öppna innovationen betyder att företag söker 

nya idéer utanför det egna företaget, som i sociala medier. Sociala medier är ett verktyg för 

öppen innovation, genom att identifiera kundernas behov på sociala medier leder detta till 

kreativitet och nytänkande. Konsumenter har chans att vara med och skapa marknadsföring, 

genom att visa uppskattning, kritisera eller kommentera och därmed hjälper konsumenterna 

till att förändra och förbättra marknadsföringsbudskap (Holmström & Wikberg 2010).  
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En del företag använder dessa kanaler flitigt, en del väljer att outsourca sina sociala medier. 

Outsourcing är att låta ett annat företag ta hand om en process för att kunna fokusera på sin 

kärnverksamhet (Görling 2009, Harless 2016), en del av sin verksamhet outsourcas till 

experter inom ett visst område (Lawes 1994). Outsourcing är ingen ny företeelse utan funnits 

länge, började med att vi bytte varor med varandra och redan på 90-talet var outsourcing en 

trend inom IT, informations teknik (Antonucci et al. 1998). Det gäller att tänka igenom sitt 

beslut (Görling 2009; Berthon et al. 2012; Antonucci et al. 1998) samt känna tillit och 

förtroende för det företaget som ska ha hand om processen (Harless 2016).  

 

I en studie som är framtagen av det internationella konsultföretaget Compass Consulting visas 

att nästan 60 % är missnöjda med sin outsourcing. Studien baseras på 8000 kundprojekt i 32 

länder (SVT Nyheter 2005). Missnöjdheten kan bero på kundens orealistiska förhoppningar 

på besparingar eller skrivna avtal utan en genomarbetad strategi. Detta kan leda till konflikter 

och missnöje (Görling 2009). För att lyckas med outsourcing finns det en del att tänka och 

planera för (Harless 2016; Görling 2009; Chou et al. 2015). 

1.2 Syfte 

Syftet är att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av sociala medier.  

1.3 Undersökningsfrågor 

Utifrån det valda syftet  

 

 Varför outsourcar företag sociala medier? 

 Outsourcingföretag som arbetar med sociala medier, hur arbetar dessa företag? Vilka 

åtaganden görs och vilka görs inte? 

 Fördelar och nackdelar för företag som outsourcar sociala medier? 

 Vilka kritiska framgångsfaktorer finns det vid outsourcing av sociala medier? 

1.4 Målgrupp 

Studien är intressant för företag som saknar kunskap om sociala medier eller har funderingar 

på outsourcing och önskar mer kunskap om outsourcing, eller de företag som redan arbetar 

med att outsourca sociala medier.  

 

Studien kan även vara av intresse för exempelvis studenter inom informatik som önskar 

inblick i sociala medier eller outsourcing.  

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att inte redogöra för sociala mediers olika funktioner, dess syfte eller 

egenskaper, inte heller namnge de olika sociala medier som finns på marknaden eller dess 

popularitet. Studien förklarar inte om outsourcing av sociala medier påverkar 

sökordsmarknadsföring, inte heller namnger sökmotorer eller om leverantörerna arbetar eller 

rekommenderar någon sökmotor. Sökmarknadsföring är att driva internettrafiken och dess 
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läsare till en speciell webbplats. Studien redogör heller inte om kundernas kundrelationer 

påverkas, förbättras eller försämras av outsourcing av sociala medier.  

1.6 Metod 

Studien är en kvalitativ fallstudie som bedrivits i olika steg. Första steget var att formulera 

syftet och dess frågeställningar. Under tiden som formulering av syfte och frågeställningar 

togs fram, gjordes även sökningar efter liknade uppsatser. Detta gav ingen utdelning alls, 

vilket ledde till större intresse till att djupdyka i sociala medier och dess fördelar och 

nackdelar med att outsourca. Därefter gjordes en litteraturstudie, vilket bestod av tidigare 

forskning som söks i olika informationsdatabaser. Vid sökning av begreppet sociala medier 

och outsourcing var för sig gav det stor utdelning på artiklar men dock inte så mycket relevant 

utdelning tillsammans. Vidare bearbetades den relevanta litteraturen och analyserades. 

Kunskap har hämtats från vetenskapliga böcker samt vetenskapliga artiklar (Patel & Davidson 

2011).  

1.6.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning enligt Patel och Davidson (2011) och Merriam (1994) är inriktad på 

textmaterial som exempelvis intervjuer, artiklar, böcker och anteckningar från intervjuer. 

Forskaren är personlig och har en del kontakt med dem som intervjuas. Resultatet grundar sig 

på ett fåtal individer och forskningen går på djupet och rör sig om speciella kontexter. 

Merriam (1994) menar att en kvalitativ forskning består av processer, förståelse, dess 

innebörd och tolkning, precis som denna studie. Studien består av fyra intervjuer, två 

leverantörer som arbetar med sociala medier samt två av deras kundföretag som outsourcar. 

1.6.2 Fallstudie 

Fallstudie är en undersökning på en person, mindre grupp eller en organisation och kan vara 

en eller flera situationer. Fallstudier används gärna vid undersökningar av processflöde samt 

vid ändring eller utveckling. Fördelar med fallstudier är att studien blir djupgående och mer 

detaljerad i sitt problemområde. Fallstudier hjälper till att ge insyn i förhållanden som innan 

varit oklara (Patel & Davidson 2011), vilket även gäller denna studie. En nackdel med 

fallstudie är att de kan vara väldigt omfattande i både omfång och tid (Patel & Davidson 

2011). 

1.6.3 Intervjuer 

Inom forskning skiljer man på primär- och sekundärdata. Primärdata är de intervjuer som 

utförs och sekundärdata härrör litteraturstudier som vetenskapliga artiklar, tidskrifter och 

forskarböcker (Merriam 1994; Bell 2016). Studiens intervjuer var av semi-strukturerad 

karaktär, vilket innebar ett förarbete med att hitta rätt sorters intervjufrågor (se Bilagor). 

Vidare innebar det att genomförandet av intervjuerna hade variationsmöjlighet och att språket 

anpassades efter den som blev intervjuad. Frågorna ställdes beroende på svar samt 

ordningsföljden på frågorna anpassades efter situationen och följdfrågor ställdes i förhållande 

till tidigare svar. Denna semi-strukturerade karaktären betyder att det var öppna frågor som 

inte är låsta till fasta alternativ. Detta är angeläget för att inte eventuella förutfattade meningar 

eller egna åsikter från intervjuaren, ska påverka innehållet (Bell 2016).  
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Valet av just intervjufrågor kontra enkätfrågor i studien är flexibiliteten och att få möjligheten 

att få tillgång till mer information än vad ett skriftligt svar ger samt även möjligheten att ge 

följdfrågor. Alternativet intervjuer istället för observationer grundar sig i att få ta del av både 

leverantörer samt deras kunder, allt för att få en bredare och djupare inblick. En av 

leverantörena som intervjuades var en bekant till författarens föregående praktikplats och den 

andra leverantören hittades genom att annonsera på Facebook bland vänner, bekanta och 

ytliga bekanta. Kunderna som intervjuades är nuvarande kunder till leverantörerna.  

1.6.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som dyker upp vid studieskrivandet, begreppen är 

sammankopplade och påverkas av varandra (Merriam 1994). Validitet är när det finns en 

samstämmighet mellan tolkning och verklighet. Tolkningen ska vara rotad i en empirisk 

undersökning. Begreppet reliabilitet handlar om mätningarnas trovärdighet och om stabilitet 

(Merriam 1994). Patel och Davidson (2011) beskriver validitet och reliabilitet i en kvalitativ 

undersökning som att det innefattar hela undersökningsprocessen. Validitet här betyder att 

uppsatsskrivaren fokuserar på rätt sak som sedan kan stärkas med teori samt rätt metod av 

insamling av information och dess precision.  

 

Studiens processer har god kvalitet genom att gestalta ny kontenta inom ett relativt nytt 

fenomen, att outsourca företags sociala medier. Alla slutsatser i denna studie vilar på saklig 

argumentation. Målet med studien är att nå ny nyttig kunskap.    

1.6.5 Etiska överväganden 

Det var efter andra världskriget, när det kom fram att det både fysiskt och psykiskt 

misshandlats vid forskningen i nazisternas koncentrationsläger, som etik kom upp till ytan 

(Merriam 1994). Utifrån detta finns nu fyra huvudkrav:    

Informationskrav: intervjuaren skall informera intervjudeltagare om syftet (Vetenskapsrådet 

2002; Merriam 1994). 

Samtyckeskrav: intervjudeltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Konfidentialitetskrav: uppgifter om intervjudeltagare skall ges i största möjliga 

konfidentialitet, personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma ta del av dessa (Merriam 1994). 

Nyttjandekrav: uppgifterna får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 

2002). 

Enligt Bell (2016) råder det oklarhet i de etiska riktlinjerna gällande samtycke vid 

konfidentialitet och anonymitet. Om deltagarna erbjuds anonymitet skall de inte under några 
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omständigheter kunna identifieras och detta betyder även att forskaren själv inte skall veta 

vem som gett svaren.  

I studien har dessa etiska krav beaktats. Före uppstart av intervju har intervjudeltagarna fått 

bakgrundsinformation samt dess syfte, enligt informationskravet. Därefter blev 

respondenterna informerade om rätten att själva bestämma över medverkan i enlighet med 

samtyckeskravet. Vidare har intervjudeltagarna informerats om konfidentialietetskravet, att all 

information kommer skyddas så att ingen obehörig skall kunna ta del av den, och att det 

slutgiltiga resultatet kommer att läggas upp i diva.org. Sist men inte minst har även 

respondenterna informerats om att alla insamlade uppgifter endast kommer att användas till 

denna studie, enligt nyttjandekravet. 

1.6.6 Källkritik 

Vid studieskrivning bör en helhetsbedömning, en kritisk bedömning av fakta och dess 

upplevelser, göras. Författaren behöver ta ställning till vid tidpunkt av publikation och vilket 

syfte den vetenskapliga skriften och sekundärdatan har och därmed förhålla sig kritisk till 

skriften och kritiskt granska skrifterna (Patel & Davidsson 2011, Merriam 1994).  

 

Mycket av litteraturen och artiklarna handlar om offsource och inte om outsourcing. Stefan 

Görlings (2009) bok ”Att arbeta med IT-projekt” handlar om IT, mjukvara-outsourcing inte 

specifikt om sociala medier detta gäller även övrig litteratur om outsourcing. Trots detta kan 

fördelar och nackdelar gällande outsourcing även appliceras på outsourcing av sociala medier. 

Outsourcinglitteraturen är inriktad på outsourcing inom IT. Leverantörerna i intervjuerna är 

påverkade av sin roll som leverantör.  

1.7 Begreppsförklaring 

Communitys: en gemenskap i sociala medier där användarna känner tillit, tillhörighet, 

samhörighet och att de känner att de vill engagera sig, som en diskussionskanal som drivs av 

öppenhet för olika sorters användare med olika bakgrund, ålder och intressen (Bacon 2012). 

 

Process: en process består av ett strukturerat flöde av aktiviteter (Ljungberg & Larsson 2012). 

 

Sociala medier: mänsklig interaktion på internet (Forsman 2011). Sociala nätverk: ett 

mänskligt kontaktnät (Forsman 2011). 

 

Viral marknadsföring: att användarna själva sprider marknadsföringen vidare, även kallad 

viral marknadskommunikation (Forsman 2011). 

 

Word-of-mouth: mun till mun spridning, även kallad djungeltelegrafen (Chen 2011).   

 

Word-of-mouth-marketing: en medveten strategi för att skapa positiv ryktesspridning om 

produkter eller tjänster (Chen 2011). Elektronisk Word-of-mouth: mun till mun på internet, 

spridning på internet (Chen 2011). 
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2. Teori 
 

 

Teorikapitlet ger en beskrivning av sociala medier, Web 2.0, företags användning och 

marknadsföring av sociala medier. Vidare förklaras outsourcing med dess fördelar och 

nackdelar. Kapitlet avslutas med en analysmodell. 

 

2.1 Sociala medier 

Sociala medier enligt Nyberg och Wiberg (2014) är ett samlat namn för en rad olika tekniska 

plattformar som gör att människor kan interagera med varandra i sociala nätverk, så som 

Facebook, Instagram, Twitter och bloggar. Det kommuniceras mellan olika människor från 

hela världen samt delas fakta, åsikter och foton. Ang (2011) menar att online aktiviteter består 

av kontakt (connect), samtal (converse), skapande (create) och samarbete (collaborate), 

aktiviteterna kallas på engelska 4C (four C). Redan 1997 (Grizane & Jurgeland 2017) 

introducerades sociala medier när en ny webbsida i New York, sixdegrees.com lanserades 

med en ny tjänst. Holmström och Wikberg (2010) hävdar att sociala medier har funnits sedan 

1979, med nyhetsgrupper som Usenet. Sedan 2000 har begreppet nätverk används till 

databaserad teknisk infrastruktur (Grizane & Jurgeland 2017). Begreppet sociala medier kan 

vara svårt att bara ge en rak och talande definition, det kan se olika ut och fungera på olika 

sätt, dock är sociala medier användargenererande, dvs. att det är användarna som skapar 

innehållet (Holmström & Wikberg 2010). 

 

Grizane och Jurgelane (2017) har sammanfattat fem olika definitioner på sociala medier: 

1) Består av olika typer av information (text, video, ljud, pdf, powerpoint etc.). 

2) Hjälper till som en länk mellan olika internetanvändare med hjälp av skapat och delat 

innehåll. 

3) En verktygslåda av mjukvara som ger användarna chans att dela information, 

samspela samt bilda sociala grupper. 

4) Internetanvändning där användarna är delaktiga i skapandet och utbyte av innehåll 

med en direkt ömsesidig interaktion. 

5) Användardelaktighet kännetecknas av direktkontakt mellan skapare och användare av 

informationen. 

 

Författarna Kaplan och Haenlein (2010) förespråkar att ju mer innehåll som skapas på sociala 

medier, desto mer glädje och rikedom ger den. Bacon (2012) beskriver sociala medier och 

dess Communitys som en känsla av tillhörighet och samhörighet, som en enhet.  

Kaplan och Haenlein (2010) har kategoriserat sociala medier i olika typer av sociala medier: 

  

Samarbetsprojekt: en webbplats där användarna tillåts ta bort, lägga till och ändra innehållet. 

Ett gemensamt skapat innehåll av många användare. Ett exempel är en wiki som Wikipedia.  

 

Bloggar: personliga webbsidor.   
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Video/foto nätverk: dela medieinnehåll mellan användarna, fotografier (Flickr), video 

(YouTube) och PowerPoint-presentationer (Slideshare). Vanligtvis krävs inte en personlig 

profilsida.  

 

Sociala-nätverkssajter: användarna skapar personliga profiler och bjuder in vänner och 

kollegor för att få tillgång till den personliga profilen. Exempel: Facebook och Myspace.  

 

Virtuell spelvärld: plattformar som ger en tredimensionell miljö där användare visas i form av 

personliga avatarer och interagera till spelets regler. Ett exempel är World of Warcraft.  

 

Virtuell social värld: tillåter användaren att välja beteende mer fritt och att leva (i form av 

avatarer) i en virtuell värld som liknar deras verkliga liv. Exempelvis: Second life.  

 

Holmström och Wikberg (2010) menar att det finns olika kännetecken till sociala medier, som 

räckvidden och att spridningen är otrolig. Ytterligare ett kännetecken är tillgängligheten, som 

är för vem som helst och en annan är användarvänligheten, att sociala medier är enkelt att 

använda för användaren. Hinman (2012) förklarar att användarvänlighet och andvändbarhet är 

att hur lätt det är att lära sig att hitta rätt och minnas hur man navigerar på en websida och 

informationssystem. Färskheten är också ett kännetecken som till skillnad från de traditionella 

medierna som tidningarna når läsarna dagen efter medan en nyhet via sociala medier når 

läsarna direkt (Holmström & Wikberg 2010). Sista kännetecknet är fortlevnad, att ett 

publicerat inlägg, ett skriftligt yttrande på sociala medier kan redigeras och uppdateras flera 

gånger (ibid).  

 

Från 2010 till 2015 har svenskarnas användning av sociala medier ökat. Ett större antal 

sociala medier dyker upp under denna period (Svenskarna och internet 2016). 
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Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder olika sociala nätverk någon gång åren 2010-2015 i procent 

 
 

Figur 1. Sociala nätverk 2010-2015.  

Källa: Svenskarna och internet (2016). 

 

Figur 1 visar att det är en ökning av sociala nätverk på internet från 2010 till 2015. Vidare 

visas att de olika sociala medierna har ökat i antal (Svenskarna och internet 2016).  

 

Zhang och Luo (2016) redogör att sociala medier är en plattform för kund till kund-

interaktion, som ger servicehjälp samt en känsla av tillhörighet, vilket tillfredsställer 

kundernas sociala behov. Grizane och Jurgelane (2017) konstaterar att sociala medier erbjuder 

social kommunikation och att sociala medier ständigt förändras.  

Bloggar anses vara de första sociala medierna när Web 2.0 startades 2004 (Grizane & 

Jurgelane 2017). 

2.2 Web 2.0 

Web 2.0 (Berthon et al. 2012) kan betraktas som en teknologisk innovation av både hårdvara 

samt mjukvara som underlättar interaktion, samverkan på ett billigt sätt och sätter användarna 

snarare än företagen i centrum. Sociala medier enligt Kaplan och Haenlein (2010) är en grupp 

internetbaserade applikationer på Web 2.0. Web 2.0 tillåter att innehållet skapas av 

användarna och att utbyte sker användarna emellan. Web 2.0 är den ideologiska och tekniska 

grunden för sociala medier. Web 2.0 står för interaktivitet (Kaplan & Haenlein 2010).  
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2004 startades Web 2.0 med bloggar som de första sociala medierna. Medierna är baserade på 

användargränssnitt (user interface), som foton, bilder, videoklipp och textinformation, vilket 

delas och byts mellan användarna (Grizane & Jurgelane 2017). Användargränssnitt är 

mellanhand mellan användare och dator, gränssnittet möjliggör interaktion mellan användarna 

och datorerna (Hinman 2012). Grizane och Jurgelane (2017) menar att skapas även grupper 

(communities) för att interagera med de som delar samma intresse.  Anderson (2007) menar 

att största fördelen och utmaningen med Web 2.0 är att en stor folkmassa får makt och att det 

underlättar för ny gemenskap samt nya gruppkonstellationer.   

2.3 Web 2.0, sociala medier och kreativa konsumenter 

Berthon et al. (2012) menar att Web 2.0, sociala medier och kreativa konsumenter ger både 

utmaningar och möjligheter för att nå den internationella marknaden. Web 2.0 möjliggör 

skapandet och dess utdelning samt marknadsföring av innehåll i sociala medier. Författarna 

visar i figur 2 tre grundprinciper för att nå ut på bästa sätt: 

Figur 2: Web 2.0, sociala medier och kreativa konsumenter.  

Källa: Berthon et al. (2012, s. 262), översättning Författaren.  

 

Figur 2 visar att Web 2.0, sociala medier och kreativa konsumenter är beroende av varandra, 

vilket visas med triangeln i centrum. Dessa tre skapar tillsamman en marknadsstrategi för att 

nå ut på marknaden. En marknad där tidszoner inte finns och kommunikationen är omedelbar 

för konsumenter (Berthon et al. 2012).  
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Den tekniska infrastrukturen Web 2.0 möjliggör att skapa socialt konsumentgenererat innehåll 

på sociala medier som i sin tur bidrar till affärer. Företagen fokuserar på att skapa innehåll 

med hjälp av kreativa konsumenter. Figuren (se figur 2) visar enligt Berthon et al. (2012) tre 

förändringar med Web 2.0: 

1) Aktiviteten byter plats från skrivbordet till webben – Aktiviteter stannar inte på 

kontoret utan tar sig ut på sociala medier. 

2) Makten tas från företagen till den kollektiva webben, konsumenterna – Makten är inte 

längre företagens utan konsumenterna har makten. 

3) Värdeproduktionen byter plats från företaget till konsumenterna – Det är 

konsumenterna som skapar värdet men företagen skapar innehållet. 

Det är de kreativa konsumenterna som skapar värde i Web 2.0 istället för företagen. De 

kreativa konsumenterna med deras nätverkande med företag samt nära och kära skapar det 

sociala, medan företagen skapar innehållet i sociala medier. Berthon et al. (2012) menar 

innehållet (content) i medier som YouTube, Facebook eller Twitter, består av ord, text, foton 

eller videos. De kreativa konsumenterna börjar oftast med en informell diskussion om en 

produkt eller tjänst som vidareutvecklas till strukturerade omdömen och utvärderingar i text 

eller en video. Vissa kreativa konsumenter skapar själva reklamvideos och lägger upp dessa 

på YouTube eller Facebook (Berthon et al. 2012). Även Mount och Martinez (2014) redogör 

för att sociala medier står för kreativitet, expertis samt kollektiv kunskap vilket leder till 

öppen innovation, den öppna innovationen betyder att företag söker nya idéer utanför det egna 

företaget, som i sociala medier. Sociala medier är ett verktyg för öppen innovation, genom att 

identifiera kundernas behov på sociala medier leder detta till kreativitet och nytänkande. 

Företag kan utläsa mycket om kundernas behov genom data mining, begreppet datautvinning 

vilket betyder att söka efter samband eller ett mönster i stora datamängder och kan bli en 

bidragande faktor till innovation (Mount & Martinez 2014).  

2.4 Sociala medier och marknadsföring 

Sociala medier är ansiktet utåt för företag (Harless 2016) och kan användas i 

marknadsföringssyfte men kräver ständig uppdatering (Grizane & Jurgalane 2017). Det finns 

en del skarpsinniga företag som lyckats utnyttja sociala medier för att skapa bra 

marknadsföring (Berthon et al. 2012). Marknadsföring med hjälp av sociala medier är 

omedelbar, varaktig och av en annan kvalité jämfört med traditionell marknadsföring. 

Ytterligare en skillnad är den lägre kostnaden hos sociala medier i jämförelse med traditionell 

reklam eller traditionell marknadsföring. I de sociala medierna behövs en mänsklig touch, en 

mänsklig närhet (Katona & Sarvary 2014). Traditionell marknadsföring har tappat sin 

trovärdighet, människor upplever att traditionell marknadsföring står för hyckleri (Holmström 

& Wikberg 2010).  Hanna et al. (2011) menar att de sociala medierna inte bör ersätta 

traditionella media utan ses som att media utökas. Eftersom konsumenterna förväntar sig att 

vara delaktiga i media krävs en helt ny strategi av företagen för att fånga upp konsumenterna.  

 

Sociala medier ger en chans att samla in information om kundernas tankar och synpunkter på 

produkter, tjänster eller frågetecken som finns (Grizane & Jurgalane 2017). Det är 

betydelsefullt att inte se sociala medier som en börda eller som något som inte ger värde 

(Harless 2016). Det är angeläget att ta ställning till vilket förhållningssätt företaget ska ha på 
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sociala medier samt att det avsätts resurser (Forsman 2011). Förhållningssättet är något som 

omdefinieras och utvecklas med tiden beroende på teknikens utveckling och hur företag 

tillgodogör sig tekniken (Nyberg & Wiberg 2014). Ett företag som använder sociala medier 

ansvarar för sina publicerade inlägg. Det är dock väsentligt att ha kunskap om vilka lagar, 

regler och vilket ansvar man har som användare av sociala medier. Företag kan även ansvara 

över andras inlägg, inlägg som kunder och potentiella kunder publicerar. Där det finns en 

raderingsfunktion och det finns möjligheten att radera kan det vara tänkbart att det är 

företagets ansvar (Forsman 2011, Datainspektionen 2017). 

  

Företag behöver utveckla nya strategier för marknadsföringen. Sociala medier ger ett helt nytt 

sätt att marknadsföra sig på. Ett sätt är att använda word-of-mouth-marketing, elektronisk 

word-of-mouth som ett sätt att presentera nya tjänster och produkter och även få feedback 

från konsumenterna. Information som ges direkt genom elektronisk word-of-mouth, även 

kallad viral marknadsföring från konsumenterna, väger tyngre samt känns mer neutral för 

kunderna än om det kom direkt från företagen (Forsman 2011). En positiv kundupplevelse 

leder till kundlojalitet samt större benägenhet att köpa fler tjänster eller produkter, 

kundtillfredsställelse är ett väsentligt mål för de flesta företag (Chen 2011). Kunder som 

köper och köper, enligt Frankelius et al. (2015), kallas för passiva kunder. De passiva 

kunderna klagar inte utan ger ett jämt flöde av intäkter. Aktiva kunder däremot säger sin 

mening och framför kritik och kräver högre kvalitetskrav.  Det är de aktiva kunderna som är 

centrala för utvecklingen i företaget. Vissa menar att om kunden alltid väljer utgången så fort 

kunden inte är nöjd skulle förbättringar och nyskapande långsamt försvinna i samhället. 

Därför är krävande kunder, de aktiva kunderna centrala för företagens utveckling och 

nyskapande (Frankelius et al. 2015). 

 

Sociala medier ger en bekväm, effektiv, bred och deltagande information samt en delaktighet i 

andras åsikter om tjänster och produkter. Informationstekniken har utvecklats och 

informationsspridning sker dygnet runt (Chen 2011). Informationsteknik, IT är ett 

samlingsbegrepp för datateknik (Antonucci et al. 1998).  

 

Denna ständiga informationskanal gör att konsumenterna hellre väljer att få erfarenheter och 

åsikter om tjänster och produkter av nära och kära eller kontakter på nätet. Där av baseras 

konsumenternas beslut till stor del på Word-of-Mouth från nära och kära samt elektroniska 

Word-of-Mouth vid online aktivitet. Den elektroniska word-of-mouth är inte begränsad av tid 

eller avstånd, en spridning på internet går otroligt snabbt och levereras till sextusen på nolltid. 

Kunder har chans att ge positiv eller negativ kritik till många fler kunder än vid traditionell 

word-of-mouth, detta är en kraftfull marknadsföring (Chen 2011). Om företag lyckas använda 

de sociala medierna på rätt sätt kan kunden bli mycket mer än bara en passiv mottagare av 

marknadsföringsbudskap. Lyckas du rätt kan kunden skapa och sprida innehåll samt bli 

ambassadör för företagets varumärke.  Detta gör sociala medier till en unik 

marknadsföringsplats (Holmström & Wikberg 2010).  
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2.5 Outsourcing och dess relationer 

Outsourcing startade när människorna gick från självförsörjning till att byta varor med 

varandra. Företag väljer outsourcing för att kunna lägga krutet på det de kan och outsourcar 

det de inte kan (Görling 2009; Antonucci et al. 1998). Inom IT är det vanligt med outsourcing 

(Görling 2009; Ekholm 2006; Antonucci et al. 1998).  

 

 

 

Ekholm (2006) beskriver outsourcing som en företagsekonomiskterm, som betyder att  

”ett företag lägger ut någon del av verksamheten på en fristående leverantör” (Ekholm 2006, 

s. 14).  

 

Görling (2009) konstaterar att det är allmänt omtyckt att outsourca, men att det är vanligt att 

misslyckas. I en studie som är framtagen av det internationella konsultföretaget Compass 

Consulting visas att nästan 60 % är missnöjda med sin outsourcing, studien baseras på 8000 

kundprojekt i 32 länder. Den största delen av de missnöjda företagen menar att det är 

relationsproblem mellan leverantör och kund, samt dålig styrning (SVT Nyheter 2005).  

Medan Görling (2009) menar att nästan 50 % är missnöjda. Att företag är missnöjda kan bero 

på kundens orealistiska förhoppningar på besparingar eller skrivna avtal utan en 

genomarbetad strategi. Detta kan leda till konflikter och missnöje. För att lyckas gäller det att 

få en effektiv affärsrelation. 

Görling (2009) använder det svenska begreppet utkontraktering men betonar att det engelska 

begreppet outsourcing används mer och mer.  Enligt Görling (2009) och Ekholm (2006) finns 

många olika begrepp inom outsourcing, både inom intern och extern outsourcing och inom 

Sveriges gränser och outsourcing utomlands, se figur 3.  

 

Lokalisering                     

/Organisation          Sverige                       Utlandet 

Intern                        Insourcing                  Direktinvestering/ inhouseoffshoring 

 

Extern                       Outsourcing                Internationell outsourcing /outsourced offshoring 

 

Figur 3. Schematisk bild över begreppen outsourcing och offshoring. 

Källa: Ekholm, 2006, s. 16. 

 

Den interna insourcingen (se figur 3) kan betyda flera saker, bl.a. en process som tidigare 

varit utlagd och nu har flyttat tillbaka in till företaget, men även när ett utländskt företag 

placerar verksamhet i Sverige genom att investeringar i svenska dotterbolag (Görling 2009; 

Ekholm 2006). Den externa outsourcingen (se figur 3) betyder att en aktivitet som förut 

ansvarats i företaget nu förvaltas utanför företaget, men inom Sverige. Den externa 

internationella outsourcingen betyder att företag bedriver sin verksamhet utanför Sverige 

medan outsourced offshoringen är verksamheter som flyttas utanför landets gränser, 

exempelvis till Kina eller Indien (Ekholm 2006).  
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Anledningen till att outsourca är oftast ett behov av att fokusera på sin kärnverksamhet eller 

ett kostnadseffektivt skäl. Företag anser att outsourca en process är mer kostnadseffektivt än 

att göra det själv. Ytterligare en anledning till att outsourca är att företag har ekonomiska 

problem och i och med detta låter en extern partner gå in och ta över vissa resurser. Det senare 

alternativet har dock visat sig svårare att driva igenom ett lyckat resultat (Brandes et al. 1997). 

Ytterligare anledning kan vara en chefs initiativ eller hierarkier, så som utländska 

huvudkontor eller att ”falla för trycket”, alla andra outsourcar (Antonucci et al. 1998). Det 

finns inga garantier för att outsourcing leder till lägre kostnader, mer fokuserade företag eller 

högre flexibilitet. Outsourcing är inte för alla företag. Det är väsentligt att väga fördelar och 

nackdelar mot varandra när företag funderar på att outsourca (Antonucci et al. 1998). 

2.6 Fördelar med outsourcing 

En av fördelarna som det pratas mycket om är att outsourcing ger lägre kostnader och skapar 

mer tid över till huvudsyftet, fokusering på kärnverksamheten (Görling 2009; Antonucci et al. 

1998; Brandes et al. 1997). Lawes (1994) menar att det även frigör tid för ledningen. 

Ytterligare fördelar är högre kvalité och fler innovationer (Chou et al. 2015)  

 

En annan fördel är bättre kvalitet, samtidigt som företagen som får bättre styrning och mer 

tydliga processer. Ytterligare fördelsanledning som nämns till outsourcing är att inte behöva 

stå för all kompetens i företaget utan låta någon annan ta över som har värdefull expertis 

(Antonucci et al. 1998; Chou et al. 2015; Görling 2009; Lawes 1994). Lawes (1994) betonar 

att det är bra med någon tillfällig anställd som kan låtas gå efter tillfredsställt behov.  

2.7 Nackdelar med outsourcing 

Outsourcing innebär att företaget får mindre kontroll på den outsourcade processen 

(Antonucci et al. 1998; Görling 2009). Svårigheten blir när outsourcingföretaget inte levererar 

det som lovats och finns i avtalet, detta blir oftast svårt att agera på, skadan har redan skett. En 

annan nackdel är att kompetensen försvinner från företaget och det kan påverka 

produktiviteten och innovationen. En stor osäkerhet är när det brister på 

informationssäkerheten, här finns risk att kunskap och information kommer i fel händer. Det 

går inte bortse från att även outsourcingen kräver en del tid och resurs under avtalsskrivandet, 

uppföljning samt skötsel av outsourcingrelationen (Görling 2009; Antonucci et al. 1998).  

 

Ytterligare en nackdel är att företaget som köper outsourcingtjänsten ”hålls som gisslan” av 

outsourcingföretaget genom att tvingas använda den tekniken som erbjuds, samt att de 

förlorar både kunskap och personal (Antonucci et al. 1998).  

2.8 Faktorer som påverkar outsourcing av sociala medier 

Det finns några huvudpunkter för att lyckas med outsourcing, dessa är styrning och 

kunskapsutbyte. Styrning står för målinriktning och kontroll av sitt agerande och beteende 

(Chou et al 2015). När ett företag drivs kan det vara svårt att ha kunskap om allt och detta 

leder till att företag väljer att outsourca en del av verksamheten till andra som har den 
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kunskapen (Görling 2009). Företaget får experthjälp och inblick inom just det området som 

outsourcas (Antonucci et al. 1998).  

 

Outsourcingrelationens kvalitet påverkas av leverantörens och kundens engagemang och visas 

även genom kundens arbetsbidrag i samarbetet (Chou et al. 2015; Görling 2009). Vid 

outsourcing av sociala medier krävs en bra och strukturerad relation till det företaget som ska 

ta hand om företagets sociala medier, detta medför att leverantören blir din förlängda arm till 

det interna teamet (Harless 2016). Lawes (1994) menar att brist på engagemang påverkar 

samarbetet, genom interaktion skapas och bevaras relationer. Lägg sedan till förtroende, 

kommunikation, engagemang, samarbete, tillit samt en gemensam syn och utbyte av kunskap, 

allt detta skapar rika outsourcingrelationer (Alborz et al. 2003).  

2.8.1 Målbeskrivning 

Det är centralt med en tydlig målbeskrivning där kunden förklarar värdet av sociala medier 

(Harless 2016). En annan viktig punkt är hur nyheter ska delges, vad är målet med inläggen? 

Är det för att skapa kontakt eller för att få kunder och potentiella kunder att känna sig trygga? 

Det är även grundläggande att förmedla prioriteringar samt förmedla innehåll utifrån 

målsättning, därmed även bestämma budget för reklam. Beroende på den målsättning som 

företaget/kunden har med sociala medier, bör budgeten klargöras och vilka som ansvarar, det 

interna teamet eller leverantören (Harless 2016). Det är betydelsefullt att ha målbeskrivningen 

klar redan innan företaget beställer uppdraget, veta varför outsourcingen görs samt målet 

annars uppstår det lätt ett ineffektivt samarbete och även en ineffektiv relation (Alborz et al. 

2003). 

2.8.2 Processbeskrivning 

För att lyckas med outsourcingen är det viktigt med tydliga processer. Detta gäller både 

leverantör och kund, både de som ska outsourca och de som arbetar med outsourcingen. Det 

är angeläget att vara medveten om sina processer (Görling 2009).  

 

Harless (2016) menar att för att lyckas med sin outsourcing av sociala medier finns det en del 

att delge: förväntningar på varandra, tydliga regler om vem som sköter vad, veckodeadlines 

eller månadsdeadline samt att delge företagets processer. Chou et al. (2015) betonar att 

förmågan att kunna samarbeta runt den outsourcade processen påverkar resultatet. Om det 

finns brist på engagemang från något av företagen kan detta öka kundens kostnader. För att 

lyckas krävs kunskap om varandras processer. Det är viktigt med en viss processanpassning 

för att förbättra samarbetet företagen emellan, vissa processer kan behöva samordnas, och 

därmed förbättras, här krävs processflexibilitet. Att arbeta processinriktat ger möjlighet till ett 

gemensamt lärande.  

2.8.3 Avtal och dokumentation 

Att outsourca betyder mindre överblick och kontroll över helheten vilket leder till att man 

som kund måste kunna lita på att leverantören levererar det som krävs, där av ska tydliga avtal 

skrivas (Görling 2009). En annan central del är att dokumentera, att skapa protokoll. Det 

betyder bl.a. att skriva protokoll över godkända svar till standardfrågor, förfrågningar och 
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klagomål samt ge befogenhet att lösa problem, sköta kommunikationen med kunderna 

(Harless 2016). Antonucci et al. (1998) menar att signera långsiktiga avtal kan vara riskabelt 

medan Alborz et al. (2003) betonar att ett bra och tydligt avtal ger en stabil grund för ett gott 

samarbete. Avtal bör utformas så att båda företagen känner vinning och med tydlig fördelning 

på ansvar och dess respektive roller. Lawes (1994) menar att leverantören kan ha svårt att 

engagera sig vid ett kortsiktigt kontrakt och inte jobba på långsiktiga engagerade samarbeten 

utan tänker bara på pengar och att kontraktet snart löper ut.  

2.8.4 Kommunikation 

Människan är social och kommunikation är centralt för våra liv. Kommunikation sker på 

många olika sätt, det kan vara vad vi säger, vad vi inte säger, hur vi säger det och när och i 

vilken situation människan kommunicerar. Utan kommunikation är det svårt att förstå 

varandra (Frankelius et al. 2015). Harless (2016) betonar att nyckeln för att lyckas med 

outsourcingen av sociala medier är kommunikation, även Görling (2009) konstaterar att en 

god dialog är betydelsefull vid outsourcing. Brandes et al. (1997) redogör för att ett nära 

samarbeta med en ständig kommunikation leder till lyckad outsourcing. Avsaknad av 

kommunikation leder till konflikt samt missnöjdhet. När en kund förstår outsourcingprocessen 

och dess mål kan kunden delge, kommunicera rätt sorts information till leverantören och 

därmed få ut maximalt av samarbetet (Alborz et al. 2003).  

2.8.5 Flexibilitet 

Både Harless (2016) och Görling (2009) förspråkar för att planera för flexibilitet. Sociala 

medier pågår hela tiden och det krävs flexibilitet från det interna och outsourcing teamet för 

att samarbetet ska fungera, samt att få ut maximalt av de sociala medierna (Harless 2016). 

Även Antonucci et al. (1998) menar att pga. den delade risken som företagen tar, blir företag 

mer flexibla, mer företagsamma och bättre på att anpassa sig till möjliga förändringar.  

Harless (2016) betonar att det krävs flexibilitet och att tillhandahålla tillgång till foton är 

grundläggande. Att följarna på sociala medier får se foton på de anställda, företagsfoton från 

företagshändelser osv. Detta skapar förtroende och ökar möjligheten till delningar av 

publicerade inlägg. Leverantören ska arbeta utifrån att vara flexibel, kunden ska kunna ändra 

sig under arbetets gång (Chou et al. 2015).  

2.8.6 Tillit och förtroende  

I ett samarbete där ena partnern lämnar över en del av sin helhet, krävs tillit och förtroende 

(Görling 2009; Harless 2016). Redan före avtalet är signerat krävs tillit i ett 

outsourcingförhållande (Weeks & Feeny 2008). Genom att ha ett nära samarbete och 

personlig relation förstärks förtroendet och detta i sin tur leder till att konflikter löser sig 

snabbt mellan företagen (Alborz et al. 2003). Förtroende får företag när de visar välvilja, 

integritet och ärlighet och arbetsvilja att uppfylla de krav som ställs. Förtroendet speglar 

kundens avsikt att stanna i relationen (Chou et al. 2015). Görling (2009) betonar att det är 

viktigt att välja rätt leverantör som företaget känner tillit och förtroende för.  
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2.9 Analysmodell 

Analysmodell är ett hjälpmedel för att visuellt visa hur olika begrepp hör ihop och påverkar 

varandra. En analysmodell upplyser om de centrala faktorerna och dess förhållanden som 

författaren i studien anser vara de mest centrala för att kunna förstå syftet (Fredriksson 2015). 

Analysmodellen i denna studie har modifierats från Chou et al. (2015, s.35). Chou et al. 

analysmodell bygger utifrån en outsourcingrelation mellan kunden och leverantören. 

Relationen leder till ett gemensamt engagemang. För att komma dit krävs att leverantören och 

kunden tillgodoser sig den kunskapskapacitet och den processbeskrivning som delges och 

därmed anpassar sig efter varandras kontrollbehov och dess skrivna avtal.   

 
Figur 4: Analysmodell över outsourcingsframgångsfaktorer mellan kund och leverantör för sociala medier.  

Källa: Modifierad utifrån Chou et al. (2015, s. 35). 

 

Analysmodellen (se figur 4) är en modell över sex kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing 

av sociala medier. Det finns fyra basingredienser som är indelade i två huvudpelare. Den ena 

pelaren står för styrning och kunskapsutbyte och pelaren innehåller faktorerna målbeskrivning, 

processbeskrivning och avtal samt dokumentation. Den andra pelaren till höger står för 

samarbete och engagemang och innehåller faktorerna kommunikation, flexibilitet samt tillit 

och förtroende. Pelarnas kritiska framgångsfaktorer är sammankopplade och påverkar 

varandra. För att lyckas krävs att leverantören och kunden gör ett kunskapsutbyte inom 

målbeskrivning, processer och avtalet och dokumentation och dessa ska vara tydligt och 

förankrat i styrningen. Den högra pelarens tre kritiska framgångsfaktorer innehållande 

kommunikation, flexibilitet samt tillit och förtroende påverkar samarbetet och engagemanget. 

 

Alla de kritiska framgångsfaktorerna är framtagna från litteraturen och de dubbelriktade 

pilarna visar att faktorerna gäller både leverantören som arbetar med outsourcing och kunden 

som outsourcar sina sociala medier. 
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3. Empiri 

 

I empirikapitlet presenteras två leverantörer som arbetar med att outsourca sociala medier 

samt deras kundföretag som har valt att outsourca. Beskrivningen ger fördelar och nackdelar 

samt sker utifrån analysmodellens faktorer.  

 

3.1 Beskrivning av företagen och kunderna 

Intervjurespondenterna som arbetar med att outsourca sociala medier har namnen Leverantör 

A och Leverantör B. Deras kunder benämns Kund A och Kund B. 

 

Leverantör A: Angerheim Marketing,  

Personlig intervju, Alingsås, utförd den 14 och 27 mars 2017 

Leverantör B: Nestius Kommunikation,  

Skypeintervju, utförd den 14 april 2017 

Kund A: Frejas Partner,  

Personlig intervju, Mölndal, utförd den 10 maj 2017 

Kund B: Organisationsutveckling, i.o.h,  

Telefonintervju, utförd den 8 maj 2017.  

3.1.1 Leverantör A 

Leverantör A startades för 2.5 år sedan (2014) och är egenföretagare. Företagets huvudsakliga 

målgrupp är företag som inte själva kommit på hur de drar nytta av eller ska använda sociala 

medier. Företaget arbetar med Facebook, Instagram och LinkedIn, detta för att de är populära 

och lätta att nå ut med. Företaget har 16 kunder. Kunder vilka är från olika branschföretag, så 

som Läkare, Skobutik, Fastighetsbyrå, Galleria, Juristbyrå och ett Dataspelsföretag.  

 

”Företag söker sig till mig för att de inte förstår sig på sociala medier. De har inte tid, önskar 

frigöra tid, dämpa det dåliga samvetet eller så saknar de kunskap”. (Leverantör A) 

 

Leverantör A betonar att anledningen till att inneha sociala medier är för att få ett rykte, att 

synas och att bättra på sitt varumärke. Syftet med sociala medier för de flesta företag är 

marknadsföring, istället för att betala 15 000 kr för en traditionell reklamannons är detta ett 

billigare och bättre sätt att nå ut. Företagen påverkas också av konkurrenterna och vill inte 

vara sämre än konkurrenterna. Leverantören menar att företag klarar sig inte utan sociala 

medier idag, det ger ett mervärde samt varumärkekännedom.  

3.1.2 Leverantör B 

Leverantör B startades för 3 år sedan, år 2014 och arbetar 20 % som egenföretagare. 

Leverantör B har två kunder med årskontrakt. Företaget arbetar främst med Instagram, 

Facebook och LinkedIn men även ibland YouTube och Twitter om kunden önskar.  
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”Företag söker sig hit för att de saknar kunskap eller ekonomi att anställa någon på heltid för 

att administrera sociala medier. Målgruppen är oftast småföretag som inser att det inte krävs 

en heltid för sociala medier men det är företag som förstår nyttan.” (Leverantör B) 

 

Leverantören menar att de sökande företagen ser nyttan med att skapa en 

varumärkeskännedom och kunna nå ut till nya kunder på de sociala medierna. Leverantör B 

har en journalistiskbakgrund som ger en stabil grund, bred kunskap och en bra förmåga att 

paketera ett meddelande utifrån målgrupp. Företaget arbetar som kommunikationskonsult och 

erbjuder utbildning, seminarium och att ta hand om företags sociala medier samt har även 

skrivit en bok #Bli Digitalt Smart. Leverantör B arbetar väldigt strukturerat samt nära kunden, 

detta trots att kunderna inte finns i närområdet.  

3.1.3 Kund A 

Kund A är kund till Leverantör A och är en relativt nystartad Juristbyrå som vill att alla små 

och medelstora företag ska få chans till affärsjuridik. Eftersom de är framtidens Juristbyrå så 

krävs det att de är digitala. Pga. kunskapsbrist och tidsbrist har de valt att outsourca sina 

sociala medier. De ser medierna både som ett marknadsföringsforum och en betydelsefull 

kommunikationskanal med kunder och potentiella kunder. Företaget vill visa upp sig och ser 

nyttan i att finnas på sociala medier och vet om att det krävs att vara aktiv och att göra 

regelbundna uppdateringar. I dagsläget har de Facebook och Instagram samt har precis kört 

igång med LinkedIn. Företaget menar att det väger tungt att leverantören är anpassningsbar, 

arbetar smidigt och tar till sig och läser av behovet i företaget. Kunden menar att det är 

angeläget att veta varför man som företag ska finnas på sociala medier och att företaget tycker 

det är viktigt med sociala medier. En annan central poäng är att hitta rätt leverantör. 

3.1.4 Kund B 

Kund B är kund till Leverantör B. De har också valt att outsourca på grund av tidsbrist samt 

kunskapsbrist och är väldigt nöjda med att ha någon annan som tar hand om deras Facebook 

och LinkedIn. Kunden är väl medveten om att sociala medier kräver att man är aktiv med att 

publicera inlägg. Kund B är ett konsultföretag som arbetar för att göra skillnad inom 

organisationsutveckling. Fördelen med att samarbeta med Leverantör B var att företaget redan 

fanns i deras nätverk och där av hade insyn i branschen, vilket vägde tungt vid 

outsourcingbeslutet och är en stor fördel. Kund B uttrycker lite ångest och är ganska vilse när 

det kommer till sociala medier. Kunden anser att det är viktigt med rätt leverantör. Företaget 

ser medierna mer som en marknadsföringskanal än en kommunikationskanal. De har valt att 

finnas på sociala medier för att synas och för att exponera varumärket. 

3.1.5 Sociala medier 

Leverantörerna A och B arbetar med stort engagemang, stor kunskap och ett stort intresse för 

sociala medier och dess utveckling. Sociala medier kan vara svårt att förklara vad det är och 

kan beskrivas på olika sätt.  
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Respondenterna beskriver sociala medier olika.  

 

Leverantör A:  Ett socialt forum, både för företag och privatpersoner, 

  som ett eget samhälle. 

Leverantör B:  Sociala medier är sociala, som består av digitala samtal. 

Kund A:   Ur företagsynpunkt är det varumärkekännedom, bygga 

  varumärket, en kommunikationskanal med våra kunder och en 

  chans att få veta vad kunderna tycker. 

Kund B:   Facebook, Instagram och Twitter… 

3.2 Fördelar med outsourcing 

Leverantör A menar att det finns många fördelar med att outsourca företagets sociala medier. 

Det centrala är att det blir professionellt gjort och därmed en röd tråd i alla publicerade inlägg. 

Det blir även en enhetlig ton, en igenkänning med ett bra språk, med korrekt länkningar och 

andra tekniska specifikationer att förhålla sig till på t.ex. Facebook. Vidare menar Leverantör 

A och Kund A att företagen sparar tid och energi på att outsourca. Båda leverantörerna menar 

att det är bra ekonomiskt för företag, det är lönsammare än om företagen gör det själva. Enligt 

Leverantör B är det gynnsam experthjälp utan att behöva anställa personal, man får 

experthjälp istället för att famla i mörkret. Kund A konstaterar att de får, bättre kvalité, bättre 

innehåll, tydligt content och att det är en fördel att ha någon som ser det ur ett annat 

perspektiv, utifrån företaget. Även Kund B hävdar att de får bättre kvalité, snyggare layout 

och mer professionell text, samt mer kunskap om att använda fler funktioner än om företaget 

hade tagit hand om det själva.  

3.3 Nackdelar med outsourcing 

Leverantör A betonar att en nackdel kan vara att inte kommentarer från kunder eller 

potentiella kunder på sociala medier besvaras i tid. Vidare menar leverantören att det finns en 

risk att det skrivs något som inte går i linje med företagets värderingar. Leverantör B redogör 

att leverantören inte har intern kontroll, inte ser helheten eller är anställd i företaget och 

därmed kan det vara svårt att hitta rätt nyansering av språket. Även Leverantör B menar att 

snabbheten blir lidande eftersom det måste bollas tillbaka med kunden. Svar på kunders eller 

potentiella kunders kommentarer kommer inte så fort som de önskar. Kund A ser inga 

nackdelar i dagsläget, men det finns potentiella nackdelar, att de tappar kontrollen och att det 

på sikt kan komma att kosta mer. Kund B konstaterar att just mellanhanden är en nackdel, att 

det är ytterligare ett led och att det tar lite längre tid dels vid publikation av inlägg samt vid 

bemötandet av kommentarer på de sociala medierna.  

3.4 Kritiska framgångsfaktorer  

Enligt Leverantör A är en kritisk framgångsfaktor att kunden är engagerad samt att kunden 

förmedlar intressanta nyheter eller idéer. Av de intresserade nyheterna eller idéerna kan 

leverantören skapa innehåll samt paketera det rätt. Det underlättar även om kunden har 

förmedlat sin målinriktning med sociala medier och har en tydlig linje i sitt företags 

varumärke för att kunna skapa det bästa resultatet. Kund B betonar att en kritisk 
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framgångsfaktor, för att lyckas med outsourcing, är bra och tydlig kommunikation samt att ha 

ett mål med sociala medier. Kund A menar att det är angeläget att veta varför man som 

företag ska finnas på sociala medier och att företaget tycker att det är viktigt med sociala 

medier. En annan central poäng är att hitta rätt leverantör. Leverantör B menar att det är bra 

om den som ska sköta en verksamhets sociala medier har en nära relation till företaget och 

dess värderingar samt att kunden förstår hur sociala medier fungerar.  

3.4.1. Målbeskrivning 

Alla respondenterna har delgett varandras mål och syfte med sina verksamheter, detta anser 

de alla är grundläggande för att samarbetet ska fungera. Nedan kommer respondenternas syfte 

och mål med deras företag som företagen informerat varandra om: 

 

Leverantör A:  Hjälpa företag med sociala medier som inte har erfarenhet av 

  sociala medier och därmed få företag att förstå nyttan och hjälpa 

  dessa att förstå marknadsföring via sociala medier. 

Leverantör B:  Bistå med en strategi samt sätta upp mål för företags närvaro i 

  sociala medier. Målet är att effektivisera och förbättra företags 

  närvaro i medierna.  

Kund A:   Ge fler företag möjligheten att få affärsjuridik. 

Kund B:   Att göra skillnad inom organisationsutveckling. 

 

Båda kundernas mål med att finnas på sociala medier är att bygga företagets varumärke och 

att synas. Kund B delger också att det är betydelsefullt att lyssna och finnas för kunden. 

Företaget tror på framtidens digitalisering. Målgrupperna för kundernas sociala medier har 

diskuterats med leverantören. Kund A anser att målgruppen i första hand är egenföretagare i 

små och medelstora företag. Dock vill de vara en digital framtidsbyrå, och därmed se vilka 

som attraheras av dem istället för att söka upp en viss målgrupp. 

3.4.2 Processbeskrivning 

Leverantör A menar att genom att spendera några timmar eller en dag hos kunden för att ta 

foton, gå igenom olika steg, processer, målgrupp, delge varandras processer och hur de 

arbetar, ger en god start och kunskap om varandras arbete. Leverantör B berättar att oftast 

finns det uttalat vilka åtagande som hör till vem men ibland är det oklart. Ett exempel är 

läsarnas kommentarer på de olika sociala medierna som bör besvaras. Detta ingår enligt båda 

leverantörerna i helheten, så om kunden inte sköter detta själva tar leverantörerna hand om 

kommentarerna. Leverantörernas nära kontakt till kunderna och ständiga dialog gör att 

kommentarssvar oftast löser sig snabbt och smidigt. Emellertid kan problem uppstå när 

kommentarer från kunder eller de potentiella kunderna på de sociala medierna inte uttalat 

besvaras av kunden utan kunden behöver kontaktats av leverantör innan de besvaras. Detta 

medför att svaren dröjer och intressenterna kan bli frustrerade och aggressiva. Detta har 

Leverantör B löst med att ändra inställningarna på exempelvis Facebook med att dölja vissa 

kommentarer eller att stänga av kommentarsfälten helt. Kund A delger också att det ibland 

uppkommer fel på detaljnivå, men detta löser sig oftast via kommunikation innan publikation.  



 

23 

 

3.4.3 Avtal och Dokumentation 

Båda leverantörerna arbetar väldigt olika när det kommer till avtal. Leverantör A har ett avtal 

som löper månad för månad. Vid uppsägning av avtal löper avtalet månaden ut. Leverantören 

(Leverantör A) har haft funderingar på att binda upp avtalen längre men jobbar med ett nära 

samarbete med kunderna och skapar därmed tillit och förtroende, allt för att skapa en trygg 

relation så i dagsläget upplever inte leverantören att det behövs. Kund A uppskattar avtalet 

och eftersom de är relativt nystartat företag är det skönt att inte binda sig, dock som Juristbyrå 

ser de att det är en risk för Leverantör A. De upplever också att det är försvarbart ekonomiskt. 

Leverantör B avtal diskuteras och skrivs årsvis. Samarbetet löper på bra när båda parter vet att 

det är årsvis, det skapar en trygghet. Kund B tycker att avtalet fungerar bra och ser nyttan med 

leverantörens arbetsinsats.  

Ingen av respondenterna, varken leverantörerna eller kunderna, har någon krishanteringsplan 

för negativa kommentarer som kan komma på sociala medier.  

3.4.4 Kommunikation 

Leverantörerna har båda mycket kommunikation med sina kunder. Leverantör A tycker att 

kommunikation är a och o och arbetar med ständig dialog och har hela tiden ett nära 

samarbete med kunden. En pågående dialog om innehåll på opublicerade och publicerad 

inlägg på sociala medier eller kundkommentarer gör att kriser eller oklarheter löser sig snabbt 

och smidigt. Leverantören B har också en pågående dialog med kunden, via telefon, mail, 

chatt via sociala medier eller via sms. Dialogen skapar ett nära samarbete och gör att arbetet 

flyter på. Kunderna uppskattar det nära samarbetet och dess tydliga kommunikation. Kund B 

menar att via dialog med leverantören får de nyttig kunskap på hur företaget kan 

marknadsföra sig, även nya vinklar på hur företaget kan göra marknadsföringsanpassningar 

för olika målgrupper. Kund A poängterar att det är ett risktagande att finnas på exempelvis 

Facebook. Att vissa kunder ser Facebook som ett ställe att smutskasta företag och det är en 

risk, men i det stora hela ska man inte vara rädd för att få negativ kritik på Facebook, utan ta 

lärdom och besvara på rätt sätt. I dagsläget kontaktar leverantören kunden och oftast tar 

kunden över diskussionen på Facebook.  

Genom kommunikation mellan kunden och leverantören anser sig kunderna få nya vinklar på 

marknadsföringen via leverantörerna.  

Kunderna redogör att om kommunikationen mellan leverantören och kunden dröjer är det 

kunden som är sen på bollen, hittills har det aldrig varit leverantören.  

3.4.5 Flexibilitet 

Alla respondenterna trycker på att det är viktigt med flexibilitet och menar att alla i 

samarbetet måste vara flexibla.  Leverantör A menar att sociala medier pågår hela tiden och är 

ständigt föränderlig, där av är flexibilitet ett måste. Kunden kan få in nya varor eller önskar 

promota en ny tjänst eller ett intresse för en viss vara ökar på de sociala medierna och 

inriktningen på inläggen måste läggas om. Leverantören arbetar utifrån att kunden alltid har 

rätt, vilket kräver ständig flexibilitet. Leverantör B betonar att samarbetet kräver att man 

tillsammans arbetar fram en rutin som fungerar, med en ständigt pågående dialog som ger 

svar på ändringar eller svar på kommentarer som behöver besvaras. Samarbetet kräver att det 

är flexibel med att delge foton exempelvis, bra foton som säljer. Även Kund B betonar att det 
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krävs flexibilitet åt båda hållen. Kunderna upplever att de själva kan vara sena på att agera 

eller svara, trots att leverantören, vid behov kan finnas tillgänglig både på kvällar samt helger. 

Kund B menar att flexibilitet krävs eftersom sociala medier är öppet hela tiden och att nyheter 

färdas snabbt.  

3.4.6 Tillit och Förtroende 

Leverantör A betonar att kärnan i företaget är att ha nöjda kunder och att de ska känna tillit 

för att det som levereras blir rätt. Eftersom leverantören arbetar med kundens ansikte utåt är 

det väldigt grundläggande med rätt användning av fakta, rätt ord. Det ska låta som det 

kommer från kundens anställda. Leverantör B menar att utan tillit och förtroende går det inte 

jobba. Kunderna måste veta att leverantören gör sitt jobb och i och med att inlägg levereras 

skapar det förtroende. Levereras det som de kommit överens om bidrar det till förtroende samt 

tillit och detsamma gäller om kunden levererar det som leverantören önskar. Leverantör B 

menar att ibland kan detta vara just ett problem, att kunden inte håller det som lovats. Bra 

beskrivande foton som ger rätt budskap och som säljer kan vara en sådan sak som kunderna 

har svårt att förstå hur viktigt det är. Kunderna konstaterar att tillit och förtroende är centralt 

och de har stort förtroende och tillit till leverantörerna. Kund A menar att leverantörens 

lyhördhet och bemästrande av sociala medier väger tungt. Båda kunderna betonar att det är 

viktigt med en leverantör som känner till eller kan sätta sig in i deras bransch och det medför 

att kunderna känner sig trygga i relationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

25 

 

4. Analys 

 

 

I analyskapitlet har det framtagna resultatet från leverantörerna samt deras kunder som 

outsourcar sociala medier ställts mot litteraturen utifrån syftet och frågeställningarna. 

Analyskapitlets beskriver fördelar och nackdelar samt kritiska framgångsfaktorer och 

beskrivningen sker utifrån analysmodellens faktorer. 

 

4.1 Analys - introduktion 

Sociala medier är en viktig kommunikationskanal, informationskanal och 

marknadsföringskanal för företag (Mount & Martinez 2014). Samtliga respondenter medger 

att det är en digital värld vi lever i och menar att det är viktigt att hänga med i den digitala 

utvecklingen.  De intervjuade kundföretagen (Kund A; Kund B) anser att sociala medier 

kräver mycket av dem som företag (Berthon et al. 2012). De har istället för att anställa ny 

personal eller låta en anställd internt ta sig an de sociala medierna valt att outsourca. 

Kundföretagen (Kund A; Kund B) har valt att outsourca pga. kundskapsbrist och tillgodoser 

detta behovet med att få professionell hjälp genom outsourcing. Görling (2009) och 

Antonucci et al. (1998) menar att företag outsourcar det de inte kan.    

4.2 Analys av fördelarna med outsourcing 

Kundföretagen (Kund A; Kund B) betonar att det är skönt att någon utomstående tar hand om 

de sociala medierna. I intervjuerna berättar kundföretagen (Kund A; Kund B) att de får högre 

kvalité på text, layout och en annan inriktning och vinkling på publicerade inlägg. Vilket även 

styrks av Chou et al. (2015) som menar att outsourcing ger högre kvalité. Inläggen på de 

sociala medierna blir anpassade till deras målgrupp, exempelvis anpassas juridikinlägg för 

Juristbyrån (Kund A) så att det blir mer lättläst och anpassat för samtliga läsare. 

Kundföretagen (Kund A; Kund B) menar att det blir mer professionellt gjort än om de skulle 

göra det själva. Kundföretagen betalar för experthjälp (Antonucci et al. 1998; Chou et al. 

2015; Görling 2009; Lawes 1994) och är nöjda med resultatet. Det framkom i intervjuerna att 

enligt Leverantör A lär sig kunderna mer om korrekta länkningar och andra tekniska 

specifikationer, Kund B bekräftar att de får mer kunskap om att använda fler funktioner. Detta 

kan enligt Antonucci et al. (1998) vara ett kundskapsutbyte. Outsourcing ger kunden mer tid 

för att fokusera på kärnverksamheten betonar Görling (2009), Antonucci et al. (1998) och 

Brandes et al. (1997). Vilket även framkommer i intervjun med Kund A som uttrycker att 

företaget sparar både tid och energi på att outsourca.  

4.3 Analys av nackdelar med outsourcing 

Leverantör B menar att en nackdel vid outsourcing av sociala medier kan vara att 

leverantörföretaget inte har intern kontroll på företaget som outsourcar. Därmed ser 

leverantören inte helheten eller som de anställda inom företaget. Samtidigt menar Kund A att 

kundföretaget får mindre överblick på den outsourcade processen, vilket även påtalas av 

Antonucci et al. (1998) och Görling (2009). För att undvika missförstånd eller risk att gå 
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miste om centrala delar av företagens värderingar kontaktar leverantörerna (Leverantör A; 

Leverantör B) kunderna (Kund A; Kund B) för att de publicerade inläggen ska representera 

företagens målsättning och budskap. Trots återkoppling till kundföretagen kan företagen gå 

miste om att det värde som skapas av de kreativa konsumenterna i de sociala medierna 

(Berthon et al. 2012). En annan riskfaktor är att leverantören inte uppmärksammar eller 

upptäcker de kreativa konsumenterna (Berthon et al. 2012) eftersom de inte ser helheten med 

kundernas målsättning och budskap. Det går inte att bortse från att outsourcing kräver tid och 

resurser vilket även Görling (2009) och Antonucci et al. (1998) påpekar och enligt 

kundföretagen (Kund A; Kund B) stämmer detta, det krävs kommunikation kring material. 

Leverantörföretagen (Leverantör A; Leverantör B) trycker på att deras arbetsstrategi är ett 

nära samarbete med kunden.  Detta kräver tid, närvaro och engagemang av alla parter i 

relationen.  

 

Det finns skilda uppgifter om hur kommentarerna från intressenterna på de olika sociala 

medierna tas hand om, vem som har det yttersta ansvaret. Leverantör A och Kund B betonar 

att problem kan uppstå om inte kommentarer av intressenterna på de sociala medierna 

besvaras i tid. Alborz et al. (2003) påvisar att missförstånd kan undvikas om olika 

ansvarsområdena kan regleras i avtal och dess målbeskrivning redan i början av relationen. 

Leverantörföretagen (Leverantör A; Leverantör B) förmedlar att kommentarer kan besvaras 

med fel nyanseringen av språket i inlägg som ska publiceras, eller att det skrivs något som 

inte går i linje med företagets värderingar. Detta löser företagen med att bolla fram och 

tillbaka, genom tät kommunikation vilket även Harless (2016) betonar är nyckeln för att 

lyckas. Detta styrks med att Görling (2009) konstaterar att en god dialog är betydelsefull vid 

outsourcing. Brandes et al. (1997) redogör för att ett nära samarbete med en tät ständig 

kommunikation löser många problem. Dock kan avsaknad av kommunikation vid publicering 

av inlägg leda till konflikt samt missnöjdhet av läsarna som förväntar sig snabba svar när det 

kommer till sociala medier.  

4.4 Analys av de kritiska framgångsfaktorerna 

Alla fyra respondenterna indikerar på att de arbetar målinriktat med företagen, som Chou et 

al. (2015) beskriver styrning, att arbeta målinriktat och med kontroll över sitt uppförande. 

Kundföretagen (Kund A; Kund B) medger att de inte har kunskap om sociala medier för att 

tillgodogöra sig medierna som den marknadsföringskanal de faktiskt är och har valt att 

outsourca och därmed blir det ett kunskapsutbyte (Chou et al. 2015) mellan leverantören och 

kunden. Kunden får kort sagt som Antonucci et al. (1998) konstaterar expertkunskap och 

hjälp med sina sociala medier. Samtliga respondenter indikerar att de har ett bra samarbete 

med engagemang som både Chou et al. (2015) och Görling (2009) betonar är viktigt för att 

lyckas. Dock erkänner kunden (Kund B) att de till viss del kan dröja med återkopplingen till 

leverantören och Lawes (1994) menar att bristande engagemang kan påverka samarbetet.  

Leverantörerna (Leverantör A; Leverantör B) har nämnt att en del kunder väljer att outsourca 

sina sociala medier pga. kostnadsbesparingar för att fokusera på sin kärnverksamhet (Görling 

2009; Antonucci et al; Brandes et al.1997), Kund A menar att det kan vara kostnadseffektivt 
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att outsourca, författaren i denna studie har inte tagit del av någon budgetanalys som stärker 

detta.  

4.4.1 Målbeskrivning 

Leverantörerna (Leverantör A; Leverantör B) meddelar att de haft kunder som inte identifierat 

sin målsättning eller funderat på varför företaget ska närvara på sociala medier innan de 

beställer outsourcingtjänsten. Enligt Harless (2016) är det centralt att kunden har en tydlig 

målbeskrivning och förstår värdet av sociala medier. Detta kan leda till ett ineffektivt 

samarbete menar Alborz et al. (2003). Genom att diskutera och ställa krav på kunderna 

hjälper man till att se över sin målsättning och målgrupp för företagets sociala medier. I dessa 

lägen när kundföretag inte har en tydlig målbeskrivning hjälper leverantörsföretagen 

(Leverantör A; Leverantör B) till, att hitta rätt inriktning eller den rätta målbeskrivning. 

Leverantörföretagen (Leverantör A; Leverantör B) har kunskap om sociala medier och kan 

därmed ge kunden en helt annan vinkel och idé om hur de ska nå ut på sociala medier. 

Kundföretag behöver enligt leverantörerna (Leverantör A; Leverantör B) engagera sig i de 

sociala medierna och outsourcingrelationen och Alborz et al. (2003) betonar att genom 

samarbete och engagemang skapas rika outsourcingrelationer. Att hitta och veta om den rätta 

målgruppen för sitt företag kan vara ett dilemma, för vissa kundföretag. Enligt Leverantör B 

är detta a och o för att kunna nå ut på rätt sätt. Forsman (2011) betonar att företag behöver 

utveckla nya strategier för marknadsföringen på sociala medier.  

Enligt Chen (2011) är kundtillfredställelse ett väsentligt mål för de flesta företag. Genom att 

inte ha en tydlig målbeskrivning gällande kundernas och de potentiella kunders kommentarer, 

och därmed leverera svar senare än som kunderna och de potentiella kunderna önskar kan 

påverka kundlojaliteten. Kunderna och de potentiella kunderna får en negativ kundupplevelse. 

Samtliga respondenter medger att de inte har någon målbeskrivning gällande negativa 

kommentarer eller klagomål utan tar det som det kommer.  

4.4.2 Processbeskrivning 

Leverantör A spenderar tid med kunden för att gå igenom olika steg, processer och vilken 

målgrupp som är rätt för just det kundförtaget på sociala medierna. Det finns då tid att delge 

varandra processer och arbetssätt, detta ger enligt Chou et al (2015) kunskapsutbyte samt 

bättre kontroll på sina processer (Antonucci et al. 1998; Chou et al. 2015; Görling 2009; 

Lawes 1994). För Leverantör B är detta inte alltid lika klart från början, men med 

kommunikation löser sig oklarheter hävdar Brandes et al. (1997), samtliga respondenter 

menar att kommunikation löser många oklarheter.  Oklarheter kring processerna kan dock 

medföra konflikter på de sociala medierna när ingen besvarar läsarnas/kundernas 

kommentarer, påståenden eller klagomål och ett rykte kan lätt spridas genom elektronisk 

word-of-mouth. Vilket Chen (2011) redogör för, detta kan medföra negativ kritik och 

därigenom skada ett varumärke. Respondenterna är medvetna om elektronisk word-of-mouth 

men har ingen krishanteringsplan gällande negativa kommentarer. Leverantörföretagens 

(Leverantör A; Leverantör B) strategi vid negativa kommenterar eller klagomål är att kontakta 

kundföretaget och meddela att det finns kommentarer på medierna. Utmaningen blir att snabbt 

få till ett bra svar. Det finns en riskfaktor i att inte ha någon krishanteringsplan eller 

dokumentation med standardsvar, detta understryks av Harless (2016) som menar att det krävs 
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en strategi för gällande kommentarer för sociala medier genom att ha en tydlig genomarbetad 

processbeskrivning. 

4.4.3 Avtal och Dokumentation 

Avtalen för leverantörerna ser väldigt olika ut, Leverantör A har inga förbindelser, ingen 

uppsägningstid, prenumerationen löper vidare så länge företaget vill och kan enkelt avslutas 

om så önskas. Detta leder till att kunden inte behöver känna sig ”låst” eller som Antonucci et 

al. (1998) skriver ”hålls som gisslan” emellertid kan detta påverka engagemanget företagen 

emellan. Lawes (1994) menar att ett kortsiktigt avtal kan leda till att företagen inte engagerar 

sig såsom vid ett långsiktigt avtal. Leverantör B arbetar med årsavtal vilket leder till ett mer 

långsiktigt engagerat arbete (Lawes 1994) och både leverantören och kunden känner då 

vinning på avtalet, det blir en trygghet år båda hållen. Dock menar Antonucci et al. (1998) att 

ett långsiktigt avtal kan vara riskabelt. Båda kunderna verkar nöjda med sina avtal trots 

olikheterna i avtalen. Leverantör A kan vinna på att skriva längre avtal som ger trygghet och 

mer engagerade kunder, vilket juristbyrån Kund A också betonar.  

4.4.4 Kommunikation 

Båda leverantörföretagen (Leverantör A; Leverantör B) arbetar med en ständig dialog 

(Harless 2016; Görling 2009) med deras kunder genom att återkoppla samt ett nära samarbete. 

Kundföretagen menar att kommunikationen är rak och tydlig, vilket leder till att de känner 

tillit och förtroende för leverantören.  

Utmaningen blir när en anledning till outsourcing är tidsbrist som kundföretagen (Kund A; 

Kund B) i intervjuerna medger. Det krävs tid till kommunikation och engagemang för att få ut 

maximalt av samarbetet, vilket även Brandes et al. (1997) bekräftar. Trots tidsbrist måste 

kunden ta sig tid att vårda outsourcingsrelationen. Forsman (2011) betonar att det är centralt 

att veta vilket förhållningssätt företaget ska ha på sociala medier och det förmodas få bästa 

resultat om detta diskuteras fram mellan leverantörföretagen och kundföretagen så att det går i 

linje med företagets värderingar. Kundföretagen (Kund A; Kund B) uttrycker att det är viktigt 

att inlägg låter som det kommer från någon anställd inom företaget. Enligt Alborz et al. 

(2003) är det när kunden förstår outsourcingprocessen och dess mål som kunden kan delge 

rätt sorts information.  

4.4.5 Flexibilitet 

Leverantör A arbetar utifrån sin egen flexibilitet medan Leverantör B arbetar för att kunden 

ska vara flexibel med exempelvis foton. Enligt Harless (2016) är sociala medier något som 

pågår dygnet runt och kräver flexibilitet och att leverera foton på exempelvis de anställda är 

viktigt för att skapa en trovärdighet och ett förtroende på de sociala medierna. Vilket även 

ökar möjligheten till kommentarer och delningar av publicerade inlägg. Kundföretagen (Kund 

A; Kund B) medger att de som företag inte är så aktiva själva på sociala medier, ingen av dem 

har någon strategi eller rutin på att följa upp och närvara på de sociala medierna. Enligt Mount 

och Martinez (2014) står sociala medier för kreativitet, som leder till öppen innovation. Alltså 

att företag söker nya idéer utanför det egna företaget men detta förbiser kundföretagen i denna 

studie eftersom de inte själva inte är aktiva på sociala medier. Det finns en risk att de 

försummar att identifiera deras kunders eller potentiella kunders behov, och detta medför att 
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de försummar nytänkande och kreativiteten (Mount & Martinez 2014). Kundföretagen i denna 

studie försummar även den virala marknadskommunikationen mellan deras kunder och 

potentiella kunder, som enligt Forsman (2011) betyder mycket för konsumenterna eftersom 

konsumenternas synpunkter känns mer neutrala än om de kommer från företagen själva.  

4.4.6 Tillit och Förtroende 

Leverantörerna (Leverantör A; Leverantör B) i denna studie har ett nära och ett personligt 

samarbete med sina kunder för få tillit och förtroende. Båda (Leverantör A; Leverantör B) 

menar att detta är a och o. Enligt Görling (2009) och Harless (2016) är förtroende och tillit 

centralt eftersom kunden lämnar över en del av sin verksamhet till leverantören. Leverantör A 

menar att det är extra centralt eftersom de arbetar med kundföretagens ansikte utåt, 

kundföretaget lämnar över en bit av sig själv. Förtroendet får enligt Alborz et al. (2003) 

leverantörerna att få arbetsvilja, att uppfylla avtalet och det kunden önskar. Förtroendet 

speglar i sin tur att kundförtagen vill stanna i relationen. Vilket de responderande (Kund A; 

Kund B) är väldigt tydligt med, detta går i linje med det som Antonucci et al.(1998) hävdar att 

kompetensen nu inte finns i företaget och kunderna har fått mindre kontroll över den 

outsourcade processen. Det finns många anledningar varför ett företag stannar i en relation. 

Chou et al (2015) menar att förtroende speglar kundens avsikt att stanna i relationen och båda 

kundföretagen bekräftar att de har avsikt att stanna och värdesätter deras relation.   

Weeks och Feeny (2008) betonar att redan före avtalet är signerat krävs tillit i ett 

outsourcingförhållande. Leverantör B och Kund B hade en tidigare relation genom ett tidigare 

uppdrag dem emellan. Detta bidrog till att Kund B redan före signering av kontrakt kände 

tillit och förtroende för Leverantör B och det underlättar deras samarbete.  

Samtliga respondenter betonar att de har förtroende och tillit för varandra. Enligt Alborz 

(2003) är det genom att ha ett nära samarbete och en personlig relation som förtroende 

förstärks och detta i sin tur leder till att konflikter löser sig snabbt mellan företagen.  

Båda kundföretagen (Kund A, Kund B) anser att det är till stor vikt att leverantören har 

vetskap och förmåga att sätta sig in i deras bransch.  Görling (2009) betonar att det är viktigt 

att välja rätt leverantör som företaget känner tillit och förtroende för. Även Kund A betonar 

att det är otroligt viktigt med rätt leverantör.  
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5. Slutsats 

 

 

I avslutningen presenteras syftet, och dess slutsats utifrån analysen som speglar syftet och 

frågeställningarna, funderingar innan empirin samt fortsatta studier. 

 

 

Syftet med denna studie var att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av 

sociala medier.  

 

Fyra undersökningsfrågor ska besvaras i denna studie. 

 

Varför outsourcar företag sociala medier? 

Denna studie tyder på att kunskapsbrist och tidsbrist är några orsaker till outsourcing av 

sociala medier. Anledningen till att outsourca är oftast att det finns ett behov av att fokusera 

på sin kärnverksamhet eller ett kostnadseffektivt skäl, att företag anser att outsourca en 

process är mer kostnadseffektivt än att göra det själv. Leverantörerna i denna studie menar att 

en del av företagen inte förstår sig på sociala meder och för att dämpa det dåliga samvetet 

outsourcar företaget. Ytterligare argument är att få professionell hjälp, att få snyggare 

layouter, bättre innehåll och en bra paketerad marknadsföring.  En av kunderna i studien 

menar att det är viktigt att exponera sig och därmed bättra på sitt varumärke. Därmed är det 

viktigt att vara aktiv på sociala medier. Sociala medier ger ett mervärde samt 

varumärkekännedom och detta kan vissa företag behöva experthjälp för att lyckas med.  

 

Outsourcingföretag som arbetar med sociala medier, hur arbetar dessa företag? Vilka 

åtaganden görs och görs inte? 

 

Leverantörerna i denna studie arbetar stukturerat samt nära kunden och är inte rädda för att 

kontakta kunden så fort det finns frågor, allt för att innehållet ska paketeras rätt utifrån 

kundernas målsättning och varumärke. Innehållet ska bearbetas så att det finns en röd tråd i 

alla publicerade inlägg. När det gäller kommentarer från potentiella kunder och kunder 

indikerar detta om att leverantörerna är oklara med vem som besvarar dessa och att kunderna 

inte övervakar sina sociala medier så ofta som krävs. Ingen av varken leverantörerna eller 

kunderna har någon krishanteringsplan för hur och vem som ska svara på kommentarerna på 

de sociala medierna.  

 

Leverantörernas arbete består av flexibilitet och arbetar för att kundernas ska känna tillit och 

förtroende. Leverantörerna skapar professionella layouter, med bra innehåll och med en 

tydligt social-medie-strategi med varierat innehåll. De har olika strategier för de olika 

medierna. 

 

 

 



 

31 

 

Fördelar och nackdelar för företag som outsourcar sociala medier? 

 

Fördelar  Nackdelar 

Får experthjälp, mer kompetens Mindre kontroll över den 

outsourcadeprocessen 

Skapar mer tid och energi Kompetens riskerar att försvinna från 

företaget 

Högre och bättre kvalité Kräver tid och resurs 

Snygg och professionell layout, bättre 

content och en röd tråd i inlägg 

Leverantören är inte fullt insatt i företagets 

värderingar  

Få ett annat perspektiv, ett ”utifrån-

perspektiv”, en annan vinkling på inlägg 

Kommentarer besvaras inte i linje med 

företagets värderingar 

Bra med en utomstående, en extern anställd, 

att inte behöva anställa internt 

Läsarnas kommentarer besvaras inte eller 

besvaras sent  

 Svårt med mellanhanden, vid kommentarer 

på sociala medier 

Figur 5: Fördelar och nackdelar med att outsourca sociala medier.  

Källa: Författaren. 

 

 

Vilka kritiska framgångsfaktorer finns det vid outsourcing av sociala medier? 

 
Figur 6: Modifierad analysmodell över outsourcingsframgångsfaktorer mellan kund och leverantör för sociala 

medier. Källa: Modifierad utifrån Chou et al. (2015, s. 35). 
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Figur 6 är en modifierad analysmodell (se figur 4) med en tredje huvudpelare till som riktar 

sig till kunden som outsourcar. Denna tredje nya huvudpelare identifierar 

utvecklingspotentiella faktorer. De två framgångsfaktorer för att lyckas med outsourcing är att 

kunden bör ha ett intresse för sociala medier samt avsätta tid för vara aktiva på sociala medier 

för att inte gå miste om de kreativa konsumenterna, ambassadörerna och de aktiva kunderna 

och följaktligen inte gå miste om öppna innovationer, utveckling och nyskapande. Kunden 

behöver även avsätta tid för att vårda outsourcingrelationen.  

5.1 Fundering innan empiri 

En fundering som fanns innan intervjuerna drog igång var om företagen som outsourcar 

saknar intresse för sociala medier, detta diskuteras inte i teorin, dock redogörs att en 

outsourcingorsak kan vara saknad av kunskap och detta kan ju i sin tur kan bidra till ointresse.  

Här kan kunskapsutbyte som skapas mellan leverantören och kunden hjälpa till att väcka 

intresset, men om ointresset är större än nyfikenheten kan outsourcingrelationen påverkas av 

kundens icke engagemang. Ytterligare en fundering är om osäkerhet inför sociala medier kan 

vara något som påverkar att företag väljer att outsourca.  

5.2  Rekommendationer 

Rekommendationer till leverantörer som arbetar med sociala medier 

 

 Se till att kunden tar hand om kommunikationskanalen, att kunden själva tar hand om 

sina intressenters kommentarer 

 Skriv tydliga avtal, gällande ansvarsområden, dokumentation och avtalslängd  

 Kräv en tydlig målbeskrivning, med information om kundens behov och mål av 

sociala medier 

 Var öppen för flexibilitet, gällande anträffbarhet, nyheter och kommentarer som 

behöver besvaras 

 Var tydlig med kunden att det krävs ett intresse och engagemang för sociala medier 

 Kontrollera att kunden har krishanteringsplan för negativa kommentarer 

 

Rekommendationer till kunder som önskar eller som outsourcar sina sociala medier 

 

 Välj rätt leverantör, gärna någon som är insatt i er bransch eller tar sig tid att förstå ert 

företag 

 Ha ett intresse för sociala medier 

 Ha en tydlig målsättning och målbeskrivning med att finnas på sociala medier 

 Tänk på att även om ni outsourcar era sociala medier krävs det att avsätta tid, 

engagemang och flexibilitet.   

 Avsätt tid och var aktiv på sociala medier 

 Ha en krishanteringsplan för negativa kommentarer 

 Ta själv hand om kommunikationen med dina kunder eller potentiella kunder för att 

inte förbise de kreativa kunderna eller försumma de aktiva kundernas kommentarer, 

kritik eller funderingar.  
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Outsourca gärna marknadsföringskanalen i sociala medier men ta ditt ansvar för 

kommunikationskanalen! 

5.3 Metodkritik 

Studien kunde ha utökats med ytterligare leverantörer och kunder för att få större djup och 

bredare studie och därmed göra resultatet ännu mer generaliserbara. Detta var tanken från 

början men visade sig vara svårare än tänkt, del på grund av studiens korta tidsbank samt att 

outsourca sina sociala medier är ett relativt nytt begrepp och det finns inte så många 

leverantörer på marknaden. Fler intervjuer hade eventuellt skapat en tydligare bild av 

problematiken som detta arbete behandlar. 

5.4 Fortsatta studier 

Fortsatta studier skulle kunna genomföras med fokus på kundens kund eller potentiella kunder 

på sociala medier, dvs. intervjuer med respondenter från kundens kund för att se hur dessa 

uppfattar outsourcingen och de ser samma kritiska framgångsfaktorer och effekter som 

leverantörerna och kunderna i denna studie. 

Studien kunde ha utökats med ytterligare leverantörer och kunder för att få större djup och 

bredare studie och därmed göra resultatet ännu mer generaliserbara.  

Omnämnande 

Författaren skulle vilja tacka Monika Magnusson för all handledning, råd, vägledning och 

feedback under skrivprocessen.  

Tusen tack till respondenterna för er tid, engagemang och givande svar, utan er hade det inte 

blivit någon studie.  

Tack till bror och svägerska som tog sig tid att läsa igenom. Tack och kärlek till min 

älskade sambo och barn som gett mig tid när som helst på dygnet att skriva min studie.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide till leverantör 

Företagsinformation 

Berätta om ert företag och när startades det?  

Hur många anställda har företaget? 

Vad är företagets huvudsakliga mål/motto?  

Vilka är företagets huvudsaliga målgrupp?  

Vad är sociala medier för er? 

Vilka sociala medier arbetar ni med? Varför just dessa? 

 

Kunder, kundrelation 

Varför väljer företag att outsourca sociala medier till er?  

Vilket syfte har företagen som söker sig till er? (hitta nya kunder, bygga upp varumärket, 

marknadsföra företaget generellt eller en viss produkt/tjänst/kampanj, att öka trafiken eller ge 

kunderna bättre service). 

Finns det någon viss målgrupp som söker sig till er? 

 

Uppstart av affärsrelationen 

Hur går det till när ni börjar jobba med en ny kund? 

Hur ”hittar” kunderna er? 

Hur ser ett uppstatsmöte ut? Vad frågar ni kunden om? D.v.s. Vad behöver ni veta? 

Hur ser avtalen med kundföretagen ut, dvs. vad regleras i dessa? 

Hur länge brukar företag teckna sig? Är det bestämt från början eller ongoing… 

Hur ser budgeten vanligen ut? (fastställd från början eller ”flexibel”?) 

Upplever ni att kunderna vanligen har en tillräcklig budget för hanteringen av sociala medier? 

Vad gör vanligen ni respektive vad gör kundföretaget när det gäller hanteringen av de sociala 

medierna dvs. var går gränsen för ert ansvar och de som köper er tjänst? 

Finns det områden som kunderna önskas köpa av er men ni som regel inte gör?  

Om det finns, varför just detta? 

Vilka förutsättningar eller information skulle du säga behövs för att ni ska lyckas med ert 

uppdrag på bästa sätt? 

Vilken kunskap upplever du att kunderna i allmänhet har om sociala medier? 

Sätter ni upp konkreta mätbara affärsmål? (närvaron i sociala medier: antal gillamarkeringar, 

totala antalet följare, antal kommentarer, antalet delningar, trafik till hemsidan, beställningar 

av exempelvis nyhetsbrev).  Varför just dessa? 

 

Löpande arbete 

När ni sen har börjat ert uppdrag, hur arbetar ni med företagen?  

Följer ni någon särskild strategi, arbetsmodell? I så fall vilken? 

Hur kommunicerar ni med kundföretagen? Möten? Distans? Regelbunden kontakt? Mail? 

Telefonkontakt? 

När/i vilka situationer har ni kontakt? 
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Hur ofta följer ni upp/övervakar flödet i era kunders sociala medier? 

 

Affärsmål, mätbara mål 

Mäter ni aktiveten på de olika sociala medierna? Hur och varför?  

Är det ni som mäter eller företagen ni jobbar för? 

Hur får ni veta företagets målgrupp för de sociala medierna? Från företaget eller får ni ”hitta” 

målgrupp? 

Kan ni se att läsarna/kunderna ökar när ni tar över ansvaret för de sociala medierna?  

Var ligger (oftast) er fokusering? På ”stammisar” eller fånga upp nya kunder, öka antalet 

följare, trafiken till hemsidan eller annat? 

 

Krishantering och krishanteringsplan 

Ansvarar ni för att svara på kundernas/läsarnas kommentarer? Varför/varför inte?  

Använder ni någon form av ”mall” för svar/standardsvar när ni svarar i kundföretagens 

sociala medier?  Hur tar ni fram denna/dessa? 

Om en konflikt med en kund/läsare uppstår, hur går ni tillväga? 

Har ni upplevt någon stress eller andra känslor runt de inlägg ni lagt upp? 

Hur hanterar ni er negativa kommentarer från kunder/läsarna? 

Har ni någon krishanteringsplan för krishantering? 

 

Råd och avslut 

Vilka är i din mening de största fördelarna med att outsourca sin användning av sociala 

medier?  

Kan du/ni se några nackdelar? 

Vilket råd skulle ni ge till företag som ska eller önskar outsourca sina sociala medier? 

Vad skulle du säga är de kritiska framgångsfaktorerna?  

Hur viktigt skulle ni säga att tillit och förtroende är i relationen med era kunder? 

Hur arbetar ni för att kunderna ska känna tillit och förtroende för er? 

Vad har ni för framtidsplaner med företaget?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide till företag som outsourcar sociala medier 

Företagsinformation 

Berätta om ert företag och när startades det?  

Hur många anställda har företaget? 

Vad är företagets huvudsakliga mål/motto?  

 

Social medier 

Vad är sociala medier för er? 

Varför har ni valt att outsourca era sociala medier? 

Hur fick ni veta att det gick att låta någon annan ta hand om detta? 

Vad är ert syfte med att finnas på sociala medier? 

Till vilken målgruppvänder ni er till?  

Vilka sociala medier finns/önskar ni finns/finnas på? 

Vad är målet med att vara aktiv på sociala medier (hitta nya kunder, bygga upp varumärket, 

marknadsföra företaget generellt eller en viss produkt/tjänst/kampanj, att öka trafiken eller ge 

kunderna bättre service)? 

Hur tänker ni kring att det inte är ni som lägger ut inläggen?  

Är det viktigt att det ”låter” som det är ni? Varför? Hur tänker ni kring detta? 

 

Företagsmodell 

Hur arbetar ni med outsourcingföretaget? Hur ofta har ni möten? Distans? Regelbunden 

kontakt? Mail? Telefonkontakt? 

Följer ni någon särskild strategi, arbetsmodell? Inom företaget eller vid outsourcing? I så fall 

vilken? Processer, processbeskrivning? 

 

Affärsmål, mätbara mål 

Sätter ni upp konkreta mätbara affärsmål? (närvaron i sociala medier: antal gillamarkeringar, 

totala antalet följare, antal kommentarer, antalet delningar, trafik till hemsidan, beställningar 

av exempelvis nyhetsbrev).   

Mäter ni aktiveten på de olika sociala medierna? Hur och varför? Mäter leverantören? 

Kan ni se att läsarna/kunderna ökat?  

Var ligger (oftast) er fokusering på ”stammisar” eller fånga upp nya kunder, öka antalet 

följare, trafiken till hemsidan eller annat? 

Hur får ni veta er målgrupp för de sociala medierna? (Från outsourcingföretaget eller vet ni er 

målgruppen?) 

Vad kräver outsourcingföretaget av er? (Foton, närvaro på de sociala medierna?) 

 

Avtal och kravhantering 

Hur ser ni på avtalet? 

Hur ofta följer ni upp/övervakar flödet i era kunders sociala medier? 

Hur länge tecknar ni er? (fastställd från början eller ”flexibel”?) Hur tänker ni kring 

avtalstiden? 
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Finns det områden som ni skulle önska köpa av outsourcingföretaget men som inte gör idag? 

Om det finns, varför just detta? 

 

Krishantering och krishanteringsplan 

Ansvarar ni för era kunders/läsares kommentarer? Varför/varför inte? Om en konflikt med en 

kund/läsare uppstår, hur går ni tillväga? 

Har ni upplevt någon stress eller andra känslor runt de inlägg som lagts upp? 

Hur ställer ni er till negativa kommentarer från kunder/läsarna? 

Har ni någon krishanteringsplan för krishantering gällande sociala medier? 

 

Relationsperspektiv 

Vad innebär tillit och förtroende för er? Hur ser ni på tillit och förtroende i en 

outsourcingrelation? 

 

Råd och avslut 

Vilket råd skulle ni ge till företag som ska eller önskar outsourca sina sociala medier? 

Vad har ni för framtidsplaner med företaget?   

 


