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Abstract  
 
Title: Social Media in B2B corporations - A qualitative study of social media's impact on 

brands, customer relationships and marketing. 

 

Subject: Marketing  

 

Tutor: Jan Bodin  

 

Authors: Jessica Brunberg and Sanna Callenås  

 

Purpose: The purpose of this study is to find out how B2B corporations can use social media 

to maintain and strengthen customer relationships, creating a strong brand and how this can be 

implemented to the already established marketing strategies. Our purpose is to identify the 

differences between the brand on the Internet are handled by the management of the brand 

through traditional media. Further examine how different marketing strategies can take form 

through social media and how they integrate with other media.  

 

Methodology: Our methodological approach was characterized by a hermeneutic approach to 

knowledge in which interpretation and our own pre-understanding are in focus. Our approach 

to the study was deductive, where we started from the theory and then collected empirical 

data, and the study has been consistently marked by a business perspective. To collect 

empirical data, a qualitative research method applied in which we conducted semi-structured 

personal interviews with a number of respondents who were relevant for the purpose of the 

study. 

 

Theory: The theoretical framework includes at first a short definition of social media and a 

review of the, in our opinion, most high-profile social media in Sweden today. Furthermore, 

the subjects within the frames of our purpose are brought up. It begins with a short description 

of B2B companies, brand building, where the brand strengths and weaknesses are included 

and then we go through to the brand on the Internet, reference marketing, relationship 

marketing and social media marketing. The theoretical framework ends with how the new 

channels can be integrated with the existing ones and at least some guidelines for the use of 

social media is been mentioned.  

 

Conclusions: The use of social media in B2B firms are more in theory than in practice, 

despite this, some companies have begun to integrate these in order to strengthen the brand, 

customer relationships and marketing in accordance with the theory. The majorities of the 

corporations are positive about the use of social media and sees the opportunities, but has not 

fully begun to use them; the reason seems to depend on unfamiliarity and lack of knowledge, 

and the fact that the industry to some extent is immature. We have developed a practical guide 

to B2B companies which can be used as a first step in the use of social media. 

 

Keywords: Social media, B2B corporations, branding, customer relationships, marketing 

online 



II 

 

Sammanfattning  
 
Titel: Sociala medier inom B2B företag – En kvalitativ studie av sociala mediers påverkan på 

varumärken, kundrelationerna och marknadsföringen.   

 

Ämne: Marknadsföring  

 

Handledare: Jan Bodin 

 

Författare: Jessica Brunberg och Sanna Callenås 

 

Syfte: Syftet med den här studien är ta reda på hur B2B företag kan använda sig av sociala 

medier för att bibehålla och stärka kundrelationer, skapa ett starkt varumärke samt hur detta 

kan implementeras till de redan etablerade marknadsföringsstrategierna. Vårt syfte är också att 

identifiera skillnaderna mellan hur varumärket på internet hanteras med hanteringen av 

varumärket via de traditionella medierna. Vidare undersöks hur olika 

marknadsföringsstrategier kan ta form genom sociala medier och hur de integreras med övriga 

medier.  

 

Metod: Vårt metodologiska tillvägagångssätt har präglats av en hermeneutisk kunskapssyn 

där tolkning och vår egna förförståelse legat i fokus. Vårt angreppsätt genom studien har varit 

deduktivt där vi utgått från teorin för att sedan samla in empirin och studien har genomgående 

präglats av ett företagsperspektiv. För att samla in empiriskt material har en kvalitativ 

forskningsmetod tillämpas där vi genomfört personliga semistrukturerade intervjuer med ett 

antal respondenter som varit relevanta för studiens syfte.  

 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen innefattar till en början en kortare 

definition av sociala medier och en genomgång av de, enligt oss, mest uppmärksammade 

sociala medierna i Sverige idag. Vidare tas de ämnesområdena som ligger inom ramen för vårt 

syfte upp. Det inleds med en kortare beskrivning av B2B företag, varumärkesbyggande där 

även varumärkets styrka och svaghet ingår för att sedan ta oss vidare till varumärket på 

internet, vidare tas referensmarknadsföring, relationsmarknadsföring samt social media 

marketing upp. Den teoretiska referensramen avslutas med hur de nya kanalerna kan 

integreras med de befintliga samt några riktlinjer för användningen av sociala medier.  

 

Slutsatser: Användandet av sociala medier inom B2B företag finns mer inom teorin än i 

praktiken, trots detta har vissa företag börjat integrera dessa för att stärka varumärket, 

kundrelationerna och marknadsföring i enlighet med teorin. Majoriteten av företagen ställer 

sig positiva till användandet samt ser möjligheter men har inte till fullo börjat använda dessa, 

anledningen tycks bero på ovana och okunskap samt att branschen till viss del är omogen. Vi 

har utvecklat en praktisk guide som B2B företag kan använda som ett första steg i 

användandet av sociala medier.  

 

Nyckelord: Sociala medier, B2B företag, varumärkeshantering, kundrelationer, 

marknadsföring online.  
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1. INLEDNING 

1.1  Bakgrund 
Sociala medier används flitigt av privatpersoner världen över och har blivit det nya sättet att 

umgås och kommunicera på. Utvecklingen har under de senaste åren varit enorm och antalet 

medlemmar på olika sociala nätverk har skjutit till höjden. Användandet har förbjudits på 

arbetsplatser världen över då det stjäl arbetstid och hotar effektiviteten på företagen. 

(Augustsson 2010) Men under de senaste åren har desto fler företag insett vikten och värdet 

av de sociala medierna och börjat ändra inställning. Personal anställs och utbildas för att 

studera sociala medier med mål att undersöka hur företagens produkter och namn används 

samt talas om via de sociala medierna, samt hur de på bästa sätt kan marknadsföra sig och 

upprätthålla relationer mellan partners och kunder via olika sociala medier. (Efendic & 

Fagerlind 2010) 

 

Enligt Unicas (2011) undersökning kommer användandet av sociala medier inom 

marknadsföringen under 2011 att öka och många företag kommer att fokusera mer resurser på 

den integrerade marknadsföringen. Företagen har nu börjat inse nyttan av de nya kanalerna 

som kan användas för att synas och marknadsföra sig på, samt för att föra en dialog med sina 

kunder. Ett problem för företagen är hur de ska integrera de sociala medierna med deras 

befintliga marknadsföringsstrategier. De sociala medierna öppnar för möjligheter men måste 

även stämma överens med företagens strategi samt visioner. (Unicas 2011) 

 

I dagens informationssamhälle blir varumärket allt viktigare, då det minskar kundens 

kostnader i tid (Rowley, 2004). Många företag inser att deras produkter och tjänster måste 

finnas aktivt på internet idag, men det många glömmer är hur de ska bygga upp deras 

varumärkesvärde så det fungerar på internet. Att det är en viktig faktor för att lyckas på den 

internetbaserade marknaden är ett mål, om man önskar uppnå långsiktiga kundrelationer och 

ett starkt varumärke. (Chiang, Lin & Wang, 2008) Fournier och Avery ser även dem till 

problemet med varumärket och dess integrering med de nya sociala medierna. De hävdar att 

Web 2.0 och dess sociala medier är gjorda för att sammanlänka människor och inte 

varumärken och företag med kunder. Men samtidigt finns alla verktyg där, inom de sociala 

medierna, för att företagen ska kunna använda och integrera med nya och befintliga kunder 

och företag. Utmaningen för företagen ligger hos människorna och om de är villiga att släppa 

in företagens varumärken i de sociala medierna. (Fournier & Avery, 2011:193–194) 

 

Kho (2008) hävdar att sociala medier inom B2B företag idag används med försiktighet, men 

användandet ökar och fördelarna med sociala medier inom B2B kan ses som större än inom 

B2C marknaden. B2B företagen värdesätter kundrelationer med sina partners där ett nära 

samarbete och en ärlig konversation stärker detta. De sociala medierna ses som ett verktyg för 

att synas och visa sina partners vad de gör och hur de genomför sitt arbete, de kan även ses 

som mer lämpade för B2B marknaden då dessa verktyg på ett snabbt och effektivt sätt sprider 

information och öppnar möjligheterna att samla in relevant information. Ytterligare ett verktyg 

som underlättar för B2B företag är att upprätthålla feedback från både partners samt tillåter en 

dialog mellan företagen som långsiktigt kan stärka förhållandena mellan dem. (Kho, 2008:27–

28) 

 

Beard (2010) betonar även vikten av CRM (Customer Relationship management) tillsammans 

med de sociala medierna. Det är av yttersta vikt att upprätthålla sina värdefulla kontakter inom 
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B2B marknaden och Beard menar att det görs effektiv genom användandet av sociala medier. 

Där kan båda parter integrera med varandra på lika villkor och utbyta tankar samt funderingar 

som kommer upp mellan mötena. Beard hävdar också att en uppdaterad profil på LinkedIn 

kan jämföras med ett uppdaterad visitkort, därav betydelsen av en väl genomtänkt och 

uppdaterad profil. (Beard, 2010) 
 

Utvecklingen går framåt och idag måste företagen uppmärksamma sina nya produkter genom 

de nya kanalerna, oavsett om det gäller B2B marknaden eller B2C marknaden. Bloggen har 

fått ett allt större utrymme och har en viktig påverkan på produktlanseringen, det är så kallade 

social media release (SMR). SMR har visat att det är en effektiv väg att gå även inom B2B 

miljön för att visa dess nyheter för såväl sina partners som för sina konsumenter. Steyna med 

flera menar att SMR är ett känt begrepp för företagen och kommer i framtiden användas allt 

mer frekvent. (Steyna, Salehi-Sangarib, Leyland, Parentc & Berthon, 2010:87–89)  
 

Företag har även under senare år uppmärksammat sociala medier inom B2B företag och 

skapat sin egen affärsidé inom detta. Deras mål är att hjälpa företag att komma igång med 

sociala medier och nyttja dessa på ett sätt som ger värde åt företaget, två sådana företag är 

Guava och Searchminds. Det här visar att sociala medier inte bara är ett fenomen, utan ett 

verktyg inom marknadsföringen som kommit för att stanna och utvecklas.  

 

1.2 Val av ämne 
Sociala medier är ett fenomen som under de senaste åren vuxit och dess användande har ökat. 

Länge har det varit ett forum för att hålla kontakten med bekanta samt att sprida åsikter. I 

nuläget använder företag sociala medier som en kanal för att marknadsföra sig samt integrera 

med sina kunder genom att komplettera de befintliga marknadsföringsstrategierna med de 

webbaserade kanalerna. (Unica, 2011) Det har förändrat hur människor lever och gör affärer 

(Kierkegaard, 2010:577). Med tanke på dess framfart och tillväxt under senaste åren anser vi 

att B2B företagens användande inom sociala medier är ett ämne av högsta aktualitet att 

studera.  

 

Intresset för sociala medier har funnits hos oss sedan länge tillbaka men tills nu endast på 

privat nivå. Vi anser oss ha kunskapen om hur sociala medier påverkar på konsumentnivå då 

vi själva använder oss av sociala medier i stor utsträckning. Vårt intresse uppmärksammades 

ytterligare efter att ha introducerats till videon ―The Social Media Revolution‖ (YouTube) vid 

en gästföreläsning. Det fick oss att ännu mer förstå vikten av att följa med i den förändring 

som sker på kommunikation samt marknadsföringssidan inom de sociala medierna. 

 

För att fördjupa oss samt få en specifik infallsvinkel i ämnet har vi valt att studera sociala 

medier utifrån ett business to business (B2B) perspektiv, då det finns ett färre antal studier och 

forskning inom området. Ytterligare en anledning till ämnet är att det idag är främst inom B2C 

(business to customer) som de sociala mediernas användning är uppmärksammad och 

beprövad. Lundin (2009) menar att anledningen till att företag inom B2B inte använder 

sociala medier i samma utsträckning beror på rädslan och okunnigheten. Lundin (2009) 

hävdar också att sociala medier bör vara en bättre kanal för B2B då de känner sin målgrupp på 

ett mer personligt plan och kan då på ett mer kostnadseffektivt sätt använda dessa som 

kommunikationsverktyg.  
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1.3 Tidigare forskning 
Vi har valt att ta upp forskningsgruppen IMP då det är en väl accepterad forskningsgrupp inom 

B2B. Det forskningsområde vi valt att nämna har anknytning till sociala medier och 

användningen av internet, vilket vi tycker är relevant att nämna då den ger en grund till vad 

som studerats tidigare.   

 

1.3.1 IMP-gruppen  

Ur ett historiskt perspektiv fokuserade den tidigare forskningen och undervisningen främst på 

B2C trots att värdet av B2B transaktioner nästan var dubbelt så stort som 

konsumenttransaktionerna. Ett skäl till den låga nivån på akademisk uppmärksamhet inom 

B2B marknadsföringen är komplexiteten i att studera företagens köpbeteende. Företagets 

köpprocess involverar normalt sätt många olika deltagare som påverkar köpbeslutet 

annorlunda samt att studier inom detta område kräver en organisatorisk samverkan och 

kunskap om hur organisationen fungerar, vilket kan vara svårt att studera. Men forskningen 

har under senare tid blivit mer omfattande inom B2B och marknadsföring. Mot slutet av 1980-

talet och tidigt 1990 tal började forskningen belysa vikten av att utveckla relationer för 

effektiv marknadsföring och detta särskilt inom B2B sammanhang. (Sheth & Sharma, 2006) 

 

IMP-gruppen (Industrial Marketing and Purchasing) är en forskningsgrupp som används inom 

B2B och marknadsföring där de bidragit med betydande forskning inom utvecklingen av både 

teori och praktik inom dessa områden. Anledningen till att vi nämner IMP-gruppen är att vi 

vill belysa den forskning som gjorts för att utveckla interaktionsmodellen inom B2B företag, 

där interaktionsstrategier och nätverksmodeller inom industriella marknader varit målet.  
 

IMP-gruppen beskriver sig själva som en informell internationell grupp av forskare med syfte 

att utveckla koncept och kunskap inom B2B och dess marknadsföring. Deras hemsida 

skapades 2002 och de har inte några tydliga kriterier på medlemskap. (Morlacchi, Wilkinson, 

& Young, 2005) Enligt IMP-gruppens hemsida (Impgroup, 2011) grundades gruppen på 70-

talet som forskningsprojektet ‖Industrial Marketing and Purchasing‖ tillsammans med en 

forskningsgrupp som representerade fem olika europeiska länder och universitet.   

 

IMP-gruppen har definierat tre faktorer som är viktiga inom B2B; tillit, åtagande och 

självständighet. Detta tillsammans med en hög grad av interaktion skapar affärsrelationer som 

generar bland annat lojalitet och varumärkeskapital.  De har utvecklat en dynamisk modell vid 

namn ‖Interaktionsmodellen‖ mellan köpare och leverantörer och använder den vid empiriska 

studier inom industriell marknadsföring samt inköp. En gemensam erfarenhet från dessa 

undersökningar var att affärsbytena inte kan ses som en serie av oberoende transaktioner av 

givna resurser utan bör snarare betraktas som komplexa relationer mellan köp och 

försäljningsorganisationer, där utbyte skapas i samspel. Transaktionerna påverkas av tidigare 

erfarenheter och förväntningar från båda parter, därför är varje transaktion en del av en 

relation och dessa relationer är företagets främsta tillgång. IMP- gruppen anser att 

marknadsföringen bör ses som en process som drivs av samspelet mellan alla aktörer inom 

samma nätverk och deras analys belyser de svårigheter som ett företag har för att skapa och 

upprätthålla sin position på marknaden genom att koppla samman relationerna inom 

nätverket. (Morlacchi, Wilkinson & Young, 2005)  
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1.4 Problembakgrund 
Med bakgrunden att B2B företag inte belysts i lika stor utsträckning som B2C inom sociala 

medier i forskningssammanhang, anser vi att detta är ett relevant företagsekonomiskt problem 

att studera mer ingående. Eftersom den befintliga kunskapen inom området är begränsad 

saknas ett tydligt tillvägagångssätt för B2B företag att använda sig av sociala medier. Genom 

att utforma en manual för B2B företag inom sociala medier samt uppmärksamma dess 

möjligheter tror vi att vår studie kan bidra till en minskning av den nuvarande kunskapsluckan 

bland B2B företag. 

 

Utan kunskap om användningen kan företag ställa sig tveksamma inför huruvida användandet 

av sociala medier kan vara gynnsamt eller inte samt tveka på grund av rädsla för att agera fel 

och därmed inte våga följa med i den teknologiska utvecklingen. Med den ökade 

internetanvändningen och den ökade användningen av sociala medier utav privatpersoner 

ställs företagen inför frågan om de ska ‖hoppa på tåget eller ej‖. I dagens samhälle har sociala 

medier fått en allt viktigare och betydande roll för företags verksamhet. Vare sig ett företag 

vill det eller ej är dem en del av sociala medier i form av forum, bloggar, twitter etc. Genom 

att utveckla en ökad förståelse för sociala medier och dess betydelse för företagets helhet i 

form av varumärke och affärer skulle detta innebära att B2B företag får en ökad möjlighet att 

hantera kommunikationskanaler mer optimalt och aktivt än det i många fall gör idag. Frågan 

blir därmed snarare hur företagen ska använda sig av sociala medier istället för om. 

 

De utmaningar som B2B företagen ställs inför är huruvida den nya formen av marknadsföring 

samt kommunikationsverktyg kommer att fungera tillsammans med det som används i 

nuläget. Vidare måste företagen förstå hur kundrelationerna samt varumärket påverkas och 

kan stärkas genom de sociala medierna och hur de sociala medierna i sin tur kan användas för 

att uppnå detta på bästa sätt. I många avseenden kan sociala medier passa bättre inom B2B 

företag än inom B2C företag på grund av den effektiva och personliga 

tvåvägskommunikationen som förekommer i större utsträckning inom B2B jämfört med den 

mer formella och allmänna kommunikationen som ges inom B2C. Möjligheterna bör tas till 

vara på då de sociala medier skapar värde för B2B företag då verktygen används på rätt sätt.       

 

1.5 Problemformulering 
Följande frågeställning kommer vi att studera under vår studie av sociala medier inom B2B 

marknaden.  

 Hur kan B2B företag använda sig utav sociala medier?  

1.6 Syfte 
Syftet med den här studien är ta reda på hur och om B2B företag kan använda sig av sociala 

medier för att bibehålla och stärka kundrelationer, skapa ett starkt varumärke samt hur detta 

kan implementeras till de redan etablerade marknadsföringsstrategierna. Syftet är även att 

undersöka utvalda B2B företags uppfattning och inställning gentemot sociala medier.  

 

Vidare är vårt syfte att på ett praktiskt sätt kunna bistå med en introduktion till hur B2B 

företag kan gynna sin verksamhet med användandet av sociala medier samt vilka barriärer det 

finns i användandet 
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2. METOD 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    Figur 1: Översikt över det metodologiska tillvägagångssättet. 

 

2.1 Förförståelse 
Förförståelsen innebär de åsikter och uppfattningar som de som ska genomföra studien har i 

förhand om det fenomen som ska studeras. Den medvetenhet som forskaren har om sin 

förförståelse kan hjälpa till att se möjligheterna till teoriutvecklingen när materialet till studien 

samlats in och sedan ska tolkas. (Dalen, 2008:13) Det finns två typer av förförståelse, den som 

är grundad på utbildning och den som är grundad på sociala fördomar eller erfarenheter. Den 

utbildade förförståelsen ger ämneskunskaper som kan ge ett försprång inom ämnet medan den 

sociala förförståelsen kan komma att bli ett problem om den får för mycket utrymme. (Holme 

& Solvang 1991:155) Vi båda studerar till Civilekonom med inriktning mot marknadsföring 

vid Umeå Universitet och utöver standardkurserna inom vårt program har vi läst två kurser 

inom kommunikation, Media och kommunikationsvetenskap och Business Culture and 

Communication vilket har resulterat i ett stort intresse kring kommunikation och sociala 

medier. Vi anser därmed att vi har en förförståelse och kunskap inom sociala medier som är 

grundad på utbildning.  
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Vi har båda erfarenheter av att använda oss av sociala medier genom att både vara en deltagare 

samt användare av dessa forum (som exempelvis bloggar och Facebook). Vår sociala 

förförståelse är begränsad till att vara konsument på marknaden samt att våra egna 

erfarenheter endast är på privat nivå. Vår förförståelse av B2B företag är endast en allmän 

kunskap som har fåtts genom kurser inom Civilekonomprogrammet samt genom möten av 

B2B företag i vardagen. Vi anser därmed att vår sociala förförståelsen för både sociala medier 

samt B2B företag kommer vara en tillgång i studien och inte ett hinder, då vi kan dra nytta av 

dessa under arbetet. Vi anser heller inte att vår förförståelse kommer att hindra oss från att ta 

in ny kunskap inom ämnet då vår nuvarande kunskap är begränsad.  

 

2.2 Kunskapssyn 
Det finns två huvudsakliga forskningsförhållningssätt som kan appliceras, positivism och 

hermeneutik. Det hermeneutiska betyder läran om tolkning, medan positivismen syftar till 

läran om absolut kunskap. Inom hermeneutiken sätts budskapet in i en helhet för att sedan 

kunna tolkas och fördjupas för att komma fram till en förståelse. Det är ett fortlöpande 

samspel mellan helheten, delen, forskaren, texten samt forskarens förförståelse. (Dalen, 

2008:14ff) Uppfattningen av saker och ting ur den hermeneutiska synen sker ur den sociala 

deltagarens perspektiv och blir därmed relativt subjektiv. (Bryman & Bell, 2003:589) 

 

Vi har valt det hermeneutiska förhållningssättet då det överensstämmer med studiens syfte att 

på bästa sätt försöka hitta en förståelse som kommer att ligga till grund för att vi sedan ska 

kunna tolka och framföra mer konkreta resultat. Vi anser inte att positivismen kan ligga till 

grund för studien då användandet av sociala medier aldrig kan bli en absolut kunskap, då det 

tolkas olika och används olika beroende på vem som nyttjar det. Med en hermeneutisk 

kunskapssyn har förförståelsen en viss betydelse, vilket vi behandlade ovan. Det gör att den 

kunskap vi har med oss in i studien eventuellt kommer synas, men som vi skrev i avsnittet om 

förförståelse anser vi att det endast är en fördel för oss och ser inte det som någonting som 

kommer att påverka slutresultatet i stort.  

 

2.3Angreppssätt  
Den angreppsätt som präglat vår studie för att förklara sambanden mellan teori och empiri är 

det deduktiva angreppssättet. Ett deduktivt synsätt innebär att teorierna härleder hypoteser 

som sedan testas genom en empirisk granskning. Motsatsen till deduktion är induktion där 

teorin är ett resultat från en empirisk studie. (Bryman, 2004: 20ff) Vi väljer det deduktiva 

sättet för att vi vill undersöka de befintliga teorier och huruvida dessa kan fungera inom B2B 

företagens användning av de sociala medierna. Vi är medvetna om att det deduktiva 

angreppssättet ofta präglas av en kvantitativ studie där hypoteser testas men vi hävdar trots 

detta att vi kan använda detta angreppsätt då syftet inte är att generera en ny teori.  

 

Medvetenheten om svårigheten för att en hermeneutisk studie ska kunna samverka med ett 

deduktiv angreppsätt har vi tagit till beaktning och haft i åtanke under uppsatsens gång. Vi 

utgår heller inte ifrån några uppställda hypoteser som ska härleda det deduktiva angreppssättet 

utan vår empiriska studie utgår från befintliga teorier för att i senare skede kunna koppla dessa 

till sociala medier och dess användning. Vi ämnar inte att rent testa teorierna utan att testa 

kopplingen mellan befintlig teori, empiri samt sociala medier för att skapa en ökad förståelse 

för ämnet. Vi anser med vår argumentation att det deduktiva angreppssättet är det mest 

lämpliga för vår studie, även då det inte följer de traditionella reglerna.  
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Det deduktiva angreppssättet har både sina för- och nackdelar enligt Creswell (2003). 

Fördelarna är att teorin syns tidigt i studien samt att teoridelen blir ett separat kapitel vilket 

underlättar för läsaren att följa med i samt hur den används och relateras till studien. 

(Creswell, 2003:126) Vi väljer att lägga teorin i ett enskilt kapitel då det förenklar för läsaren. 

Varför vi inte väljer ett induktivt angreppssätt beror på att vi anser att de befintliga teorierna 

inom området är relevanta och täckande, men kan komma att utvecklas i och med 

användningen av sociala medier. Detta är också en anledning till att vi inte väljer ett induktivt 

angreppssätt då vi vill undersöka de befintliga teorierna och inte generera en ny teori utifrån 

praktiken, vilket togs upp tidigare.  

 

2.4 Perspektiv 

Det perspektiv som väljs är utifrån ett medvetet val och påvisar vilka ‖glasögon‖ som 

forskarna valt att se verkligheten igenom. Det valet som görs kommer att påverka vilken sorts 

verklighet som upptäcks. (Halvorsen, 1992:37–38) Objektivitet är en strävan för alla forskare 

men påverkas av synsättet inom ämnet, den personliga kopplingen till ämnet och hur miljön 

runtomkring ser ut. (Holme & Solvang 1991:37) Med en hermeneutisk kunskapssyn är det 

svårt att vara objektiv som forskare då man påverkas av sin förförståelse, erfarenheter samt 

värderingar, det är någonting vi är medvetna om genom hela studien. Trots det hermeneutiska 

perspektivet strävar vi efter att vara så objektiva som möjligt även fast vi är medvetna om att 

det är svårt med ett hermeneutiskt synsätt. Vi har valt att genomföra studien ur ett 

företagsperspektiv där vi riktar krafterna att förstå hur företag kan dra nytta av användandet av 

sociala medier för att nå deras mål. Vi kommer därmed inte se till målgruppens nytta, men 

självklart finns kundens nytta med i målen för företagens mål. Vi kommer att försöka vara så 

objektiva som möjligt i studien och inte påverkas av vår egen kännedom och förstålelse av 

sociala medier, utan syftet är att hitta de olika företagens syn och nytta av användandet av 

sociala medier.  

 

2.5 Studiens praktiska genomförande 
Vi har valt att genomföra vår studie genom en kvalitativ forskningsmetod där informationen 

samlas in och presenteras via ord och kommer därmed inte beröra den kvantitativa 

forskningsmetoden där urvalet är större och presenteras genom mätbara verktyg såsom siffror. 

(Jacobsen 2002:138–139) Bryman & Bell (2003) menar att jämfört med kvantitativ forskning 

är kvalitativ forskning mer benägna att förse mängder av deskriptiva detaljer då de rapporterar 

studiernas empiri. Kvalitativa undersökningar rymmer därför ofta en detaljerad beskrivning av 

vad som har ägt rum i miljön som studerats. Författarna menar att forskningen dock inte bara 

är inriktade på beskrivningar utan lägger också vikt vid förklaringar, som varför-frågor. Detta 

förklarar författarna med att en anledning till den stora mängd deskriptiva detaljer är betoning 

av den kontextuella förståelsen av det sociala beteendet. Med detta menas att värderingar, 

beteende eller det som är aktuellet måste tolkas i ett sammanhang, en kontext. Betoningen på 

deskriptiva detaljer är att det ofta är just dessa detaljer som skapar kontexten för tolkandet av 

beteendet vilket är en av de viktigaste anledningarna till de deskriptiva detaljerna. (Bryman & 

Bell 2003:313-314) Det är viktigt att kontexten berörs i samband med att intervjuerna planeras 

och genomförs, detta berörs ytterligare i senare stycken. I enlighet med vårt syfte blir 

kontexten även viktig då vi önskar få fram beskrivande svar där respondenterna själva kan 

utveckla sina svar som sedan ska tolkas av oss. Den kontext som vi sätter i samband med våra 

respondenter och deras svar skiljer sig åt då respondenterna kommer från olika bakgrunder 
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och inte besitter liknande kunskap inom vårt ämne. Vi har försökt att bortse från detta och 

behandlat alla svar lika och med lika stor tillförlitlighet, men med en medvetenhet om vad 

svaren står på för grund.  

 

I den kvalitativa forskningsansatsen ingår intervjumetoden, vilket har ett tolkande 

tillvägagångssätt vid genomgången av det insamlade materialet. Det betyder att ett sådant 

tillvägagångssätt är beroende av den som tolkar materialet och bygger därmed till en viss del 

på dennes erfarenheter samt kunskaper. (Dalen, 2008:14) Varför vi väljer att genomföra en 

kvalitativ forskningsmetod är just därför vi önskar få en ökad förstålelse för vårt ämne samt 

att metoden inbjuder till mer reflekterande svar och förhoppningsvis mer givande resultat än 

vad en kvantitativ studie skulle göra. Intervju betyder i grunden en ‖ utväxling av synpunkter‖ 

där två individer samtalar om ett gemensamt ämne. Målet med att använda sig av intervju som 

metod är att få fram beskrivande information av andra människors syn av ett visst fenomen. 

Kvale (2005) sammanfattar intervjun som forskningsmetod enligt följande: ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens synpunkt, formulera 

meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in på 

vetenskapliga förklaringar” (Kvale, 2005:15) Eftersom vi författare har en viss förkunskap 

inom ämnet är det av största vikt att låta respondenten få föra fram sina åsikter samt sina 

kunskaper inom ämnet så vi senare kan tolka det tillsammans med relevant teori samt vår egen 

kunskap. Inför vårt planeringsarbete med intervjuerna har vi följ Dalens (2008:27) 

intervjuprocess för att vara säkra på att alla delmoment berörs samt att vi inte misstar oss på 

något. Här följer Dalens (2008:27) intervjuprocess som vi följt:  
 

 Val av tema (litteratursökning) och utformning av problemställningar 

 Val av respondenter 

 Utarbetande av en intervjuguide 

 Ansökan om tillstånd 

 Genomförande av intervjuerna 

 Organisering och bearbetning av det insamlade materialet 

 Analys av det insamlade materialet 

 Redovisning av de viktigaste resultaten 
 

2.5.1 Val av tema samt utformning av problemställningar 
Vårt val av ämne diskuterades i inledningskapitlet så det kommer inte beröras ytterligare här, 

vidare så utformades vår problemställning i samband med detta samt tillsammans med vår 

bakgrund och problembakgrund som också behandlas i inledningskapitlet. Vi kommer därför 

att redogöra här hur vi gått tillväga för att sammanställa den litteratur som vi använt oss utav.  

 

Inför vår problembakgrund samt för att få en uppfattning om aktualiteten av vårt ämne började 

vi med sökning på internet, då främst genom Google med sökorden sociala medier och B2B. 

För att gå vidare använde vi oss utav Umeå Universitets databaser över internationella 

tidskrifter för att finna vetenskapliga artiklar inom ämnet samt se vad som forskats om 

tidigare. De sökord vi använde oss av i olika kombinationer var: customer relations, social 

media, B2B, branding och marketing. Vi fick många träffar och vårt urvalsarbete sattes igång. 

Vi försökte hitta artiklar som publicerats så sent i tiden som möjligt då sociala medier är ett 

snabbt växande fenomen och artiklar lätt blir inaktuella. Vidare försökte vi hitta en bredd på 

ämnen inom ramen för vårt ämne samt välja artiklar från olika tidskrifter.  
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Vi har även valt att använda oss av en del böcker då det finns mycket skrivet om ämnet. Vid 

valet att böcker har vi varit kritiska samt fört diskussioner om författarens relevans inom 

ämnet samt tagit reda på författarens trovärdighet. Vi har även valt att använda oss av 

avhandlingar inom ämnet samt tidigare kurslitteratur som vi använt oss av inom våra kurser 

som lästs inom Civilekonomprogrammet. Varför vi valt att välja en bredd på olika källor beror 

dels på tillgängligheten men även för att få en bredd på det som behandlats inom ämnet.  

 

2.5.2 Val av respondenter 
Urvalet av respondenter ska vara genomtänkta och antalet ska ha förmågan att täcka det som 

studiens syfte avser. Dalen (2008) tar upp en urvalsprocedur som är lämpad för forskare som 

har viss kunskap inom området och med ett stort intresse. Den utgår från den teoretiska 

målgruppen för att sedan göra en rad avgränsningar samt specifika krav på informanterna för 

att till sist nå fram till svarsgruppen. (Dalen, 2008:56–59) Ryen (2004:77) betonar vikten att 

välja personer som ger tillgång till händelser som är relevanta för studiens syfte och att inte 

antalet personer som intervjuas är av yttersta vikt. 

 

Vår teoretiska målgrupp är företag som verkar inom B2B marknaden och avgränsningen som 

gjorts har främst varit företag med svensk anknytning förutom ett undantag.  Vidare valde vi 

de personer som vi ansåg innefattade kunskap och kännedom inom detta ämnesområde vilket i 

detta fall blev anställda på marknadsavdelningarna eller informationsansvariga. Dem har vi 

dels nått fram till genom vidarebefordring inom företagen samt genom egen undersökning om 

vem inom företaget som är lämplig. Dessa går att förklara med bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval när vi sökte representanter från B2B företag inom olika branscher. Varför vi valt 

att välja olika branscher att studera beror på att vi vill se en bredd och skillnader mellan de 

olika branscherna i användandet av sociala medier. De företag som valdes berodde till viss del 

genom kännedom om företagen och någon specifik urvalsmetod för just företagen användes 

inte. Docent Robin Teigland kan i studien ses som en expert i ämnet och hon 

uppmärksammades genom en artikel inom ämnet sociala medier.  
 

Bekvämlighetsurval består enligt Bryman (2004:114) av personer som för tillfället råkar 

finnas tillgängliga för forskaren, vilket i detta fall var de anställda med kontaktuppgifter som 

vi fann på de utvalda B2B företagens hemsidor. Vi använde oss även av snöbollsurval då vi 

initialt såg till att få kontakt med människor som är relevanta för undersökningens ämne och 

använde dem därefter för att få kontakt med ytterligare respondenter. När det inte fanns 

direkta kontaktuppgifter om den anställda med uppgifter inom detta område bad vi genom vårt 

e-mail att få uppgifter eller bli vidarebefordrade till en anställd som hade denna kunskap. 

Detta urval är enligt Bryman (2004:115) ett så kallad snöbollsurval vilket är på intet vis 

slumpmässigt, eftersom det inte går att veta från vilken population urvalet tillkommer och är 

också i viss bemärkelse ett slags bekvämlighetsurval.   

 

2.5.3 Utarbetande av en intervjuguide  
Vid genomförandet av en semistrukturerad intervju, vilket vi valt, krävs en utarbetad 

intervjuguide vilket Ryen (2004) hävdar bör användas vid ett eller annat stadiet av intervjun. 

En väl utarbetad struktur kan komma att minska risken för felaktiga och missvisande 

anteckningar som kan minska validiteten och reliabiliteten. (Ryen, 2004:44–45) 

Semistrukturerad intervju kännetecknas av att alla informanter får samma frågor men med 

öppna svarsalternativ så de kan förmedla sin personliga åsikt inom frågan. Intervjuguiden ska 
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innehålla det centrala i studien och på bästa sätt täcka upp de svar forskarna söker. De frågor 

som tas med ska ha relevans för såväl de problemställningar som är syftet för studien. 

Intervjun underlättas då man till en början inleder med generella frågor för att sedan gå in 

djupare på ämnet för att till sist avsluta med generella frågor igen, detta görs för att 

informanten ska känns sig trygg och avslappnad. (Dalen 2008:31)  

 

Utvecklandet av intervjuguiden utarbetades med hjälp av vår problemställning och syftet samt 

med hjälp av den valda teorin. Vi valde även att börja med mer generella frågor som Dalen 

(2008) föreslår för att sedan gå in mer på djupet. Vi valde också att ställa så öppna frågor som 

möjligt så följdfrågor kan ställas samt för att ge informanten utrymme att svara så fritt som 

möjligt på frågorna. Provintervju görs för att dels testa intervjuguiden, den tekniska 

utrustningen med även för att testa sig själv som forskare (Dalen 2008:36). Vi genomförde två 

provintervjuer på närstående inom företagsbranschen. Provintervjun påverkade inte våra 

frågor i större bemärkelse, då vi upplevde att frågorna uppfattades på ett korrekt sätt. Detta 

underlättade för vårt självförtroende samt förtroendet för våra frågor. Intervjuguiden hittas i 

bilaga 1.  

 

2.5.4 Ansökan om tillstånd 
I vår ansökan om tillstånd för att få intervjua våra valda informanter var vi noga med att delge 

dem all information om vårt arbete samt vad materialet kom att användas till. Enligt Jacobsen 

(2002:483) ska den som deltar i studien vara frivillig och medveten om vilka risker samt 

vinster ett deltagande kan medföra.  Vi försäkrade respondenterna om att de skulle få ta del av 

resultatet om de så önskade. Dessa etiska problem är viktigt att vara tydlig med för att delge 

ett seriöst intryck till blivande informanter. Vår första kontakt med våra informanter skedde 

via e-mail där vi presenterade oss samt beskrev vårt syfte. Responsen av dessa var bra och det 

gick förvånansvärt enkelt att få kontakt med informanterna till en början. Varför det gick så 

enkelt upplever vi beror på vårt aktuella ämne samt att det är en relativt ny 

marknadsföringskanal vilket kan generera ny kunskap tillbaka till företagen likaså som 

kunskap till oss. Den första e-mailkontakten hittas i bilaga 2.  

 

2.5.5 Genomförande av intervjuerna  
Intervjusituationen ska fokuseras på informanten och forskarens egna åsikter ska hållas 

utanför. Under intervjun ska forskaren visa intresse som kan göras genom icke-verbal 

kommunikation som ögonkontakt men också genom korta verbala kommentarer. Det är av 

största vikt att låta informanten ta tid på sig och inte stressa fram svaren, då riskerar man att få 

icke så genomtänkta svar som kommer att bidrar till ett bristande dataunderlag. Om inte en 

ordentlig genomgång av vem forskaren är, vad intervjun kommer handla om, vad materialet 

ska användas till samt hur publicering och återkoppling kommer att ske ska den informationen 

ges i början av intervjun. (Dalen, 2008:38–42)  

 

För att underlätta under själva intervjutillfället var vi inlästa på företaget och vad deras mål 

samt visioner är, detta görs för att kunna reflektera över deras svar samt få en ökad förståelse 

för deras svar. I den mån det gick skedde intervjuerna genom så kallad face-to-face, det vill 

säga ett möte där vi träffades rent fysiskt. Majoriteten av intervjuerna genomfördes via telefon 

då personerna inte var anträffbara på grund av geografiska avstånd. Totalt sätt gjordes sju 

intervjuer där två skedde via fysiskt möte, två via Skype samt tre via telefon. Vi såg inga 
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problem med att genomföra intervjuerna via telefon och Skype, men självklart hade ett fysiskt 

möte varit att föredra då vi kunde uppfatta anisktuttryck och kroppsspråk.  

 

För att underlätta efterarbetet av intervjun samt för att uppfatta informantens egna ord är 

inspelningsutrustning att rekommendera. Det blir då viktigt att tydliggöra vad inspelningen 

kommer att användas till och vilka som kommer att lyssna på den, inspelningsutrustningen 

ska även vara synlig enligt god forskningsetik. (Dalen 2008:33, Ryen, 2004:57) Vi är 

medvetna om riskerna med inspelningsutrustning då det kan komma att hämma respondenten 

men vi klargjorde innan intervjun att materialet endast kommer att användas till denna uppsats 

samt att materialet sedan tas bort när uppsatsen är klar. Vi vill ur vårt syfte använda inspelning 

för att underlätta intervjun ur vår aspekt då vi kunde fokusera på följdfrågor och liknande 

istället för fokus på att anteckna samt för att undvika missuppfattningar. Vi antecknade vid 

sidan av ifall något skulle gå fel med inspelningsutrustningen, som Ryen (2004:56) anser är en 

bra försiktighetsåtgärd och för att vara säkra på att få med allt från intervjutillfället. Vi kunde 

även inte delta båda två under alla intervjuer, vilket gör inspelningarna väldigt viktiga för den 

som inte är med under själva intervjun. Vi såg inga problem med att båda inte kunde närvara 

under samtliga intervjuer då vi tog del av inspelningen efteråt och sammanställde intervjuerna 

tillsammans utifrån ljudupptagningarna.  

 

Vårt syfte med studien var att studera hur företag använder sig av sociala medier samt till 

vilket syfte de använder sociala medier. Inför intervjuerna valde vi endast att läsa in oss på 

företagets struktur och vad de sysslar med, för att få en ökad förståelse för deras svar. Vi valde 

inte att studera deras användning av sociala medier förrän efter intervjun. Detta baseras på att 

vi under intervjutillfället inte ville ha en bild av deras användning utan vårt mål var att de 

själva skulle med egna ord förklara varför och hur de använder sociala medier.  Efter intervjun 

studerade vi de medier de uppgav att de använde men det valde vi att inte redogöra då vi anser 

att det inte ligger inom ramen för studien, då vi önskade deras syn på fenomenet istället för att 

identifiera hur deras praktiska användning av sociala medier såg ut.  

2.5.6 Organisering och bearbetning av det insamlade materialet 
Transkriberingen, överföringen av intervjuerna från band till utskrifter, ska forskarna i 

huvudsak göra själva då de då lär känna materialet. De verbala utsagorna är huvudparten av 

materialet men de anteckningar som förts under samtalen ska även tas in när materialet 

bearbetas. Den så kallade faktainformationen ska även vägas in här, det vill säga under vilka 

förhållanden intervjun gjordes samt basfakta om informanten. (Dalen, 2008: 65-68) Vi delade 

upp intervjuerna och gjorde hälften av transkriberingen var för att sedan sammanställa 

materialet tillsammans. Transkriberingen gjordes i nära samband med intervjuerna så vi som 

författare på ett enklare sätt kunde koppla ihop det som sades tillsammans med egna 

anteckningar.  

 

Kodningsprocessen genomgår olika stadier innan den når fram till den huvudsakliga 

tolkningen. Det kan sammanfattas genom följande: råkodning, kodning, slutlig kodning, 

kategorisering samt generalisering/teoretisering. (Dalen 2008:75) Genom kodningen ska man 

återge det som respondenten säger så det kommer så nära sanningen som möjligt. (Ryen, 

2004:105) Råkodningen sker i vårt fall genom en transkribering. Vi kodade sedan svaren via 

de olika frågorna som ställdes under intervjun för att sedan möjliggöra en kategorisering som 

sedan underlättade arbetet med att analysera svaren. 
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2.5.7 Redovisning/Analys av det insamlade materialet 
Analysen av det insamlade materialet innebär bland annat att reducera den datamängd som 

samlats in. (Ryen, 2004:106) Resultatet av data kan sedan presenteras genom olika former. 

Tematisering är en av dem, inom den här formen utgår presentationen från intervjuguiden och 

går samtidigt tillbaka till frågeställningar som ställdes till en början. Utifrån dem arbetas 

materialet in i olika identifierade teman för att på ett enklare sätt tolka resultatet. Tillsammans 

kan den användas med den metod som har sitt ursprung i teorin. Här kopplas sedan teorin och 

forskarens egen empiri ihop för att få en ökad förståelse. (Dalen, 2008: 84-96) Under vår 

resultatdel följs intervjuguiden för att presentera vårt resultat i textform där svaren 

sammanfattas med stöd från citat från våra informanter under olika teman. Detta görs för att i 

senare skede kunna underlätta analysen. Varför vi väljer att presentera våra empiriska resultat 

på detta sätt beror på att vi vill ha en följd i texten, undvika upprepningar i form av sju 

respondenters svar på samma frågor uppställt på samma sätt, samt för att möjliggöra för en 

kontinuerlig jämförelse mellan respondenterna. Vårt tema indelning baseras utifrån syfte och 

problemformulering samt är ett återkommande under hela uppsatsen.  

 

Bryman & Bell (2003) hävdar att inom kvalitativa undersökningar är en av de största 

svårigheterna deras snabba och stora genereringar av datamaterial genom beskrivningarna av 

anteckningar, intervjuutskrifter och dokument av olika slag. För att inte bli vilseledd av denna 

rikthaltighet och misslyckas med att ge informationen en mer generell betydelse för företag i 

stort måste därmed forskaren vara på sin vakt. Författarna anser att det därmed är viktigt att 

genomföra en riktig analys även om teknikerna för en analys av kvalitativ data kan verka svår. 

Det finns en uppsättning entydiga regler för hur man bör hantera sina data inom kvalitativa 

undersökningar och inom de generella strategierna för en kvalitativ analys av data finns det 

två tillvägagångssätt vid analysen av data – analytisk induktion och grundad teori (Bryman & 

Bell 2003:445-446)  

 

Analytisk induktion innebär att forskaren eftersträvar universella förklaringar till olika 

företeelser genom att insamlingen av data fortsätter till det inte finns några fall som inte 

stämmer överens med den hypotetiska förklaringen av de hittade företeelserna. Till skillnad 

mot analytisk induktion innebär grundad teori, som har härletts från insamlad data och har 

analyserats under forskningsprocessens gång. Inom grundad teori finns ett nära samband 

mellan insamlingen av data, analysen och teorin som genereras. (Bryman & Bell 2003:448-

449) 

 

Under analysdelen kopplades våra resultat samman med teoridelen för att upptäcka eventuella 

samband och kopplingar, detta följs sedan med en slutsatsdel där förslag på användande av 

sociala medier presenteras, vilket avlutas med rekommendationer och förslag på vidare 

forskning. Även under analysdelen är tematisering använd för att enkelt kunna följa med i 

våra tankegångar. Därmed använder vi den grundade teorin för att analysera vårt material 

vilket skapar en pågående analys av materialet under hela arbetets gång.  Den valda 

analysmetoden valdes för att kunna följa våra tankar kontinuerligt under hela uppsatsens gång 

för att i slutskedet inte riskera att mista några kopplingar eller tankar kring det insamlade 

materialet.  
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2.6 Kritik av sekundärdata 

Vid insamlandet av sekundärdata ska en viss försiktighet uppvisas samt ett kritiskt tänkande 

och utvärdering av de valda källorna genomföras. Vi har främst hämtat vårt material via 

Umeås Universitetsbiblioteks samt Linköpings Universitetsbiblioteks kataloger där 

vetenskapligt granskade artiklar samt rapporter har stått för det huvudsakliga materialet. Vi 

har även valt att använda böcker till en viss del. Det har använts tidigare kurslitteratur samt 

andra böcker för att underlätta definieringen av diverse begrepp samt för att få en ökad 

förståelse. Nedan kommer en beskrivning av vad som bör tas i beaktande vid val av källor 

samt en argumentation om hur vi gått till väga för att utvärdera vårt val av sekundärdata.  

 

Enligt Thurén (1997) finns ett antal kriterier som bör tas med i beaktandet vid valet av 

sekundära källor. Först ut är äktheten, det vill säga att källan är det den utger sig att vara, nästa 

kriterium är tidssambandet där händelsen sätts i perspektiv med källans tillkommande, 

nästkommande kriterium är oberoende, där källan ska stå för sig själv samt det sista kriteriet 

som är tendensfriheten, vilket innebär att läsaren inte ska ha anledning att misstänka att källan 

utger en falsk bild av verkligheten på grund av personliga åsikter. Thurén (1997:11ff) nämner 

även att urvalet av fakta, tolkningen av innebörden samt sannolikheten ska tas med i 

beaktandet då de sekundära källorna studeras. 

 

Med dessa kriterier i ryggen granskas de sekundära källorna som används i den här studien. I 

och med att sociala medier är ett relativt nytt fenomen som växer och utvecklas i snabb takt är 

tidssambandet viktigt. Vi har vid valet av sekundärkällorna genomgående försökt att välja 

källor som ligger nära i tiden för att visa på aktualitet samt för de inte ska vara inaktuella. Vid 

valet av metodböcker samt vissa böcker inom teorin har det kriteriet inte varit av samma vikt 

då det främst varit grundläggande teori som inte förändrats som valts från dessa böcker. 

 

Vidare så har vi valt vetenskapliga artiklar som redan är granskade och som har ett 

accepterande inom ämnet. I de fall vi valt böcker så har tidigare kurslitteratur används då det 

också innehar en acceptans. Avhandlingar har använts i syftet att dels få en förenkling av 

ämnet samt för att få tips om relevanta artiklar. En avhandling som använts mer är ‖Tracing 

the drivers of B2B brand strenght and value‖ av Persson (2009). Ur den har artiklar hämtats 

och i den mån vi funnit originalreferensen har den används, men i några fall refereras Persson 

direkt där det varit svårt att riktigt finna alla original källor samt där ett antal källor tar upp 

samma fenomen. Vi anser att avhandlingar är tillförlitliga då de redan är granskade och 

innehar en acceptans inom den akademiska världen.  

 

De böcker som inte är kurslitteratur har används med försiktighet och i de fallen har vi 

studerat dem med kritiska ögon samt med försiktighet använt den informationen. Det finns 

idag mycket böcker som behandlar sociala medier som i mångt och mycket kan hjälpa företag 

att komma igång med användandet, men som ur vår syn inte uppfyllt de krav vi ställt på 

källorna. Men vi har dock använt ett fåtal sådana böcker för att på ett enkelt sätt definiera 

olika begrepp som tas upp i studien samt för att de ger en förenkling av sociala medier. 

Exempel som används under definitionskapitlet är Carlsson (2010) ‖Marknadsföring och 

kommunikation i sociala medier‖ och Saxbo (2010) ‖Dagens outfit‖. De berör båda sociala 

medier på en enklare nivå men beskriver fenomenet som sådant, vi anser att inom ett 

definitionskapitel är det med fördel att använda sig att böcker och förklaringar på en enklare 

nivå, samt att dessa böcker stärker ämnets aktualitet. Vidare under teori kapitlet används en 
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bok som är inte uppfyller alla vetenskapliga krav, Carlén (2002) ‖Varumärket på internet‖. Vi 

är medvetna om att källan inte håller standarden men den används med försiktighet samt 

främst i syfte att förklara fenomenet ‖varumärken på internet‖. I den mån det har varit möjligt 

har vi kopplat vetenskapliga artiklar till det Carlén tar upp för att stärka hans uttalande. Men 

trots vår medvetenhet använder vi boken som kompletterande teori.  

 

2.7 Sanningskriterier  
Enligt Bryman och Bell (2003) råder det delade meningar mellan forskare huruvida reliabilitet 

och validitet är lämpliga sanningskriterier inom kvalitativ forskning då vissa forskare anser att 

kvalitativa studier bör värderas och bedömas utifrån andra kriterier än inom kvantitativ 

forskning. Dessa två sanningskriterier är trovärdighet och äkthet. (2003:306)  

 

Bryman & Bell (2003) förklarar att trovärdigheten består av fyra delkriterier vilka är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och bekräfta. Det första 

kriteriet är tillförlitlighet vilket motsvarar intern validitet. Resultatet bör ha en tillförlitlighet 

där forskaren har säkerställt att forskningen har utförts enligt de regler som finns och att 

resultaten rapporteras till de personer som studerats för att dessa ska kunna bekräfta att 

forskaren har uppfattat informationen korrekt. (Bryman & Bell 2003:306) I vår studie 

användes, som nämnts tidigare, diktafon för att de svar som fås under intervjutillfället inte 

skulle missuppfattas. Vi använde även samma intervjuguide till samtliga respondenter, för att 

ge alla samma möjligheter till svar. Respondeterna fick därefter ta del av informationen och 

godkänna att deras åsikt blev korrekt behandlade. Vi anser därmed att tillförlitligheten i detta 

avseende är god.  

 

Det andra kriteriet är överförbarhet vilket motsvarar extern validitet. Forskare som genomför 

kvalitativa studier uppmanas att redogöra detaljrika redogörelser för att kunna förse personer 

med information vilket ska underlätta för dem i bedömning hur pass överförbara resultaten är 

till andra miljöer.(Bryman & Bell 2003:307) Men huruvida resultatet skulle bli desamma 

utifall studien skulle göras i annan miljö är tveksamt då utvecklingen inom sociala medier går 

så fort framåt. För att öka överförbarheten kunde studien ha genomförts med fler 

respondenter, men inom ramen för studien så anser vi att vi fått tillräckligt med underlag. 

Ämnet är i en utvecklingsfas och många resultat skulle antagligen se annorlunda ut vid 

ytterligare en studie.  
 

Det tredje kriteriet är pålitlighet vilket kan jämföras med reliabilitet. Detta kriterium innebär 

att en tillgänglig och fullständig redogörelser av alla olika faser inom forskningsprocessen 

säkerställs. Inom detta kriterium ingår en bedömning hur pass berättigade de teoretiska 

slutsatser är. (Bryman & Bell 2003:307) Vi författare har kontinuerligt under uppsatsens gång 

försökt redogöra de olika faserna noggrant för att stärka pålitligheten för att ge tyngd åt 

kommande slutsatser.  

  

Det sista kriteriet är möjligheten att styrka och bekäfta objektivitet. Detta innebär att forskaren 

försöker säkerställa att undersökningen är agerad i god tro och inte medvetet låtit varken 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverkat undersökningen. (Bryman & Bell 

2003:307) Då vi är två författare i denna uppsats har vi genom undersökningen hjälpt varandra 

att kritisk utvärdera att materialet är utav objektiv karaktär för att stärka materialet.  
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Det andra sanningskriteriet är äkthet vilken består av kriterier att ge en rättvis bild av de olika 

åsiker och uppfattningar som finns i gruppen av människor som studerats. (Bryman & Bell 

2003:308-309)  Som tidigare nämnt har respondenterna fått tagit del av materialet för att 

kunna säkerställa att deras åsikter ha blivit rättvis behandlade. Det var under denna process 

dock ingen som önskade ändra sitt uttalande eller förtydliga vad denne menade, detta anser vi 

stärka vår metod för insamlandet av materialet.  

 

De faktorer som spelar in när man utvärderar intervjuerna kan vara vilken miljö intervjun sker 

i, hur respondenten känner sig när den blir intervjuad samt under vilka omständigheter 

intervjun sker. Vissa intervjuer skedde via skype, andra genom personliga intervjuer och andra 

via telefon.  

Dessa olika sorters typer av intervjuer har inneburit olika omständigheter för respondenterna 

vilket vi är medvetna om. Respondenterna har själva fått önska hur intervjun skulle gå till då 

vi skrev i första mailet att vi antingen kunde ha en personlig intervju eller telefonintervju. Vi 

tror att i och med detta val har respondenten kunna välja den typ av intervju som har varit 

mest lämpad för dem och även haft möjligheten att påverka omständigheterna till sin egen 

fördel. Vi har försökt att vid skypeintervjuerna göra respondenterna så bekväma som möjligt 

genom att låta de bestämma tidpunkt och datum. Vi bokade även grupprum på Umeå 

Universitet för att inte kunna bli störda under intervjun och minska brus och andra 

störningsmoment som eventuellt skulle kunna påverka intervjun. Under skypeintervjun 

använde både vi och respondenterna oss utav datakameran vilket upplevdes som en mer 

personlig och nära intervju. Rent tekniskt var internetuppkopplingen på Universitet snabb och 

kamerakvaliteten hög vilket eliminerade eventuella tekniska brus som hade kunnat uppstå. 

Kameraupplösningen var av god kvalité vilket innebar att vi både kunde se och höra 

respondenterna tydligt vilket även minskade känslan av att vi inte befann oss på samma plats.  

 

Vi är medvetna om att de olika miljöerna under intervjuerna kan ha haft inverkan på 

respondenternas svar samt kontexten. Dock tror vi att respondenternas åsikter och tankar inte 

skulle ha skiljt sig åt vid en annan typ av intervju, utan genrerat lika mycket. De personliga 

intervjuerna blir mer levande med respondenternas kroppsspråk, gester och miner vilket inte 

går att se eller tolka via telefonintervjuerna. Samtidigt kan telefonintervjuer vara mer 

anpassade för vissa respondenter som kanske upplever det lättare att bli intervjuad när 

hon/han inte blir iakttagen, Detta är därmed högst individuellt vilket vi är medvetna om och 

därmed gav valmöjligheter till olika typer av intervju. 
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3. Beskrivning av Sociala Medier      
För att förtydliga vad de sociala medierna innebär och vilka vi kommer att referera till i den 

fortsatta studien görs här en genomgång av några. Det finns för många olika sorters medier 

som går under namnet sociala medier för att vi ska kunna täcka in alla. De som vi valt att 

beskriva är bland de största och har i vår mening stort inflytande i Sverige idag. 

 

3.1  Sociala medier 
Att definiera sociala medier är svårt, det är mycket som kan samlas inom den kategorin. Enligt 

Nationalencyklopedin innebär sociala medier; ”samlingsnamn på kommunikationskanaler 

som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild 

eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier i den bemärkelsen att de senare i 

traditionell mening utgörs av envägskommunikation: en sändare förmedlar ett budskap till 

många mottagare, vilka inte kan svara genom samma kanal. Detta gäller exempelvis TV och 

radio. Genom sociala medier kommunicerar i stället många till många.”  

(Nationalencyklopedin, 2011)  

 

Många av de sociala medierna har sitt ursprung i bloggandet som började som en öppen 

dagbok på internet för att sedan kopplas samman till olika forum. Tillgängligheten av internet 

ökade populariteten och användandet av att kommunicera via olika former kom att kallas 

sociala medier. Kaplan och Haenlein (2010) anser att sociala medier kan definieras som det 

kollektiva skapandet som tillåter användarna tillägga, ändra och ta bort material som andra 

skapat. Syftet med att skapa tillsammans är att utfallet blir bättre ju fler som är med och 

skapar, än om en person skulle göra det själv. (Kaplan mfl, 2010:60-62)  

 

Under den tid som begreppet sociala medier myntades etablerades också uttrycket Web 2.0. 

Det kan även kallas den sociala webben där nyckelorden är interaktivitet och samarbete. Det 

avser också vara nästa generation av webbanvändande. (Carlsson 2010:8) Web 2.0 kan även 

definieras som ett begrepp som används som en koppling till de sociala medierna där internet 

går in i en ny fas där öppenhet och socialt deltagande är viktiga faktorer. Det öppnar nya 

möjligheter för konsumenter, forskare och framförallt för företag, där 

informationstillgänglighet ökar och underlättar för företag att definiera samt nå sina 

målgrupper. (Hardey, 2009)  

 

Internetvärlden har under de senaste åren blivit en mer användardriven plats med sociala 

medier i spetsen. Det har skett en revolution där samhörighet och kollektivet utgör grunden.  

Smith (2009) hävdar att sociala medier innebär en global gemenskap där innehåll och åsikter 

är publicerade inom olika forum. Även då den enskilde individen inte själv är delaktig i ett 

socialt medium blir den delaktig då den söker efter produkter, då det till stor del präglas allt 

mer av användarbaserat innehåll och åsikter från andra användare. Influenser från främlingar 

dominerar när man är såväl online som offline, eftersom de sociala medierna även influerar de 

traditionella medierna. De sociala medierna erbjuder alla användare att vara kommentatorer, 

recensenter samt utgivare vilket gör det viktigare för företagen att börja lyssna på vad som 

sägs i de olika forumen genom kommentarer etcetera, samt följa med i den utveckling som 

sker. (Smith 2009) I korthet erbjuder sociala medier snabb kommunikation som når människor 

där de redan är aktiva samt underlättar och uppmuntrar den interaktiva eller två-vägs 

kommunikationen mellan såväl människor som företag (Reynolds, 2010).  
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3.1.1 LinkedIn 
LinkedIn grundades 2002 och är idag världens största professionella nätverk på internet där 

man kan återfinna gamla och nutida arbetskollegor. Nätverket består av 90 miljoner användare 

i över 200 länder och ökar i stadig takt då en ny medlem tillkommer varje sekund. Idag 

använder sig över en miljon företag utav detta nätverk och inom nätverket finns däribland 

chefer från världens 500 största företag. Inom LinkedIns nätverk finns också experter från 

näringslivet som bistår som rådgivare och deras företagsledning består av säsongsanställda 

chefer från företag som exempelvis Yahoo, Google och Microsoft. LinkedIns medlemmar 

använder nätverket bland annat till att skapa affärskontakter, dela information med likasinnade 

samt rekrytera nya talanger. LinkedIns VD är Jeff Weiner och har i dagsläget över 1000 

heltidsanställda. Företaget är privatägd och har en diversifierad affärsmodell då företaget 

finansieras med intäkter från annonsförsäljning, problemlösningar samt användarnas 

prenumerationer. 2010 skedde cirka två miljarder sökningar på LinkedIn och för närvarande 

finns LinkedIn tillgänglig på sex språk. (LinkedIn, 2011).  

 

Thew (2008) ser fördelarna med användandet av LinkedIn inom rekryteringsprocessen som en 

av de största. Rekryteringsprocessen är idag en långsam process som innehåller flera 

komponenter och steg som måste tas in och bearbetas, vilket gör sökningsproceduren 

kostsam. Thew (2008) menar att det är här som LinkdIn kommer in i bilden. Genom att skapa 

en profil där den enskilde medlemmen beskriver sig själv och sina kunskaper samt vad denne 

söker, till exempel karriärs möjligheter eller bara affärskontakter, skapas ett nätverk som 

förenklar sökprocessen efter den rätte personen och kompetensen. Den största fördelen som 

Thew (2008:87–90) identifierar är möjligheten till ett mycket större kontaktnät, vilket är 

möjligt att skapa då man aktivt uppdaterar sin egen profil samt söker efter nya kontakter.  

 

3.1.2 Facebook 
Facebook grundades 2004 och är ett socialt verktyg som hjälper människor att kommunicera 

mer effektivt med sina vänner, familj och arbetskamrater världen över. Facebook har över 500 

miljoner aktiva användare och hemsidan består av nyhetsflöden vilka är anpassade efter 

medlemmen samt dennes vänners uppdateringar. Medlemmens profil visar information som 

medlemmen själv vill dela; bilder, videos, intressen, utbildning, jobberfarenheter och 

kontaktinformation med mera. Medlemmarna kan kommunicera via chatt, personliga 

meddelanden, ―puffar‖ och statusuppdateringar. Facebook är en utvecklingsplattform som 

möjliggör för företag att integrera med miljontals användare. Facebook är nuförtiden en del av 

människors liv samt en av de mest trafikerad sidorna i världen. (Facebook, 2011)  
 

Många företag använder idag sajter så som Facebook för att stärka varumärken eller i 

marknadsundersökningssyfte.  Det fungerar även för att sprida information eller lansera nya 

produkter.  På Facebook skapar den enskilde en egen profil och tillåts delge så mycket 

information den vill om sig själv. Det går även att uppge intressen eller vilka speciella 

varumärken som gillas, vilket företagen drar nytta av genom sina fansidor. (Kaplan 

m.fl.,2010:64) 

 

3.1.3 Twitter 
Twitter är ett informationsnätverk som ansluter människor till den senaste informationen samt 

de publika informationsströmmarna som medlemmarna finner mest intressanta att följa. 

Företaget startades 2006 av Jack Dorsey och har idag cirka 350 anställda. Twitter förenar 
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affärer och kunder och har idag 175 miljoner användare. Företag använder Twitter som ett 

verktyg till att snabbt kunna dela information med människor som är intresserade av deras 

produkt och service, samla marknadsinformation och feedback samt bygga upp relationer med 

kunder, partners och inflytelserika människor. De korta uppdateringarna kallas ―tweets‖ och 

får inte vara längre än 140 tecken och fungerar som en slags microblogg. Cirka 95 miljoner 

―tweets‖ twittras dagligen och Twitter hjälper då bland annat företag att nå ut till en publik 

genom bland annat varumärkesbyggande, CRM och direktförsäljning. (Twitter, 2011) 
 

Twitter startade som en mikroblogg där vänner kunde hålla kontakten men har blivit ett starkt 

marknadsföringsverktyg, främst inom varumärkesbyggande men även i syfte att skapa 

relationer. Twitter är ett mäktigt verktyg för att sprida sina åsikter men det kan i fel händer slå 

åt andra hållet. Människor kan använda det i syften som inte är menade och skapa konflikter 

som lätt kan slå fel. Det är en värdefull kanal men som med det mesta på internet kan det lätt 

bli okontrollerat och användas i fel syften. (Kierkegaard, 2010:578, 587, 595)  
 

3.1.4 Internetforum/communities 
Ett community eller en gemenskap är en virtuell plats där människor kan utbyta åsikter, dela 

erfarenheter samt diskutera. Communities är ett bra verktyg för att nå en ung målgrupp eller 

en specifik målgrupp via internet. Många communitites drivs genom sponsorer samt 

annonsörer. (Carlén, 2002:61) Communities har som mål att dela information och innehåll 

med andra användare. De här sidorna går inte ut på att skapa en personlig profil utan att dela 

innehåll som fakta, bilder eller videos. Det är som med de flesta sociala medium risker med 

användandet, det är enkelt att dela material som är skyddat av upphovsrättslagen, men med 

den stora popularitet som communities har blir det en attraktiv kontaktkanal för många 

företag. (Kaplan m.fl., 2010:63) 

 

Ett forum är ursprungligen en anlagd öppen plats i de antika städerna (Nationalencyklopedin 

2011) och dagens internetforum fungerar på liknande sätt. Internetforum fungerar som 

communitites men är mer specifika och många företag har egna forum för att konsumenter 

samt andra företag ska kunna diskutera dess produkter samt lämna åsikter och idéer om hur 

företaget kan förbättra sig. Ett sådant exempel är Dell Ideastorm där konsumenter diskuterar 

Dells produkter och lösningar direkt mellan varandra samt håller en öppen dialog tillsammans 

med Dell. (Dell Ideastorm, 2011) Det finns ett antal publika forum som alla kan delta och 

kommunicera genom samt att fler privata eller stängda forum byggs upp mellan 

samarbetspartners och kunder för att återfå värdefull feedback.  

 

3.1.5 Bloggar 
En blogg är en slags webbdagbok eller webbjournal på internet. Begreppet blogg är en 

förkortning av weblog från de engelska orden ‖web‖ och ‖log‖, vilket uppfanns under 2000-

talet. (Saxbo, 2010) Inom bloggvärlden dominerar de unga kvinnorna där nästan var tredje 

kvinna har erfarenhet av en egen blogg samt två tredjedelar av kvinnor läser andras bloggar. 

En viktig del av kvinnors internetanvändning består av deras bloggande, framförallt kvinnor 

upp till 25 år. Bloggarna består vanligtvis av vardagsliv och endast en fjärdedel av alla bloggar 

har ett specifikt sakinnehåll. Politiska bloggar med mycket åsikter utgör en mindre andel i 

bloggvärlden och allt fler företag använder sig av bloggar idag för att nå ut och marknadsföra 

sina produkter och tjänster via andra stora bloggare.  I Sverige finns ett antal bloggare och 

bloggerskor som kan leva på sitt bloggande genom annonsintäkter.  (Findahl, 2009) 
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De flesta bloggar drivs av privat personer men det blir allt vanligare att företag använder 

bloggar för att sprida information om företaget till anställda, kunder och investerare. Bloggar 

har mycket positivt att ge ett företag men det kommer inte utan risker. Det gör det enklare för 

både privat personer och anställda som bloggar att gå ut med sina personliga åsikter om 

företaget, vilket inte alltid är i positiv bemärkelse. (Kaplan m.fl., 2010) 
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4. TEORI   
4.1 Val av teorier 
För att skapa en förståelse över de valda teorierna samt för att förstå hur de relaterar till 

varandra förs här en inledande diskussion. Teorierna är presenterade utifrån en trattmodell där 

kapitlet inleds med övergripande teorier för att under kapitlets gång närma sig och gå djupare 

in på direkta kopplingar till uppsatsens syfte och problemformulering inom sociala medier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitlet inleds med en övergripande förklaring av B2B företag och hur dess marknadsföring 

ser ut och präglas utav. Detta görs för att på ett förståligt sätt kunna sätta sig in i B2B 

företagen och förstå skillnaden till B2C företagen och deras sätt att marknadsföra sig på. Det 

är även av stor vikt att poängtera hur marknadsföringen skiljer sig åt och att det är genom 

kundrelationer som B2B företag gör mest affärer på. Vidare tas teorier om e-marknadsplatsen 

upp för att öka förståelsen för hur dessa nya sätt att göra affärer på påverkar B2B företag och 

hur de kan gynna dem i arbetet om att skapa mer affärer och därmed också stärka 

kundrelationerna. Detta leder in på hur köpprocessen skiljer sig åt mellan konsumenter och 

företag, vilket är viktigt att nämna då de sker på olika sätt och är på olika nivåer. Detta togs 

även upp under IMP-gruppen i tidigare forskning där vikten av interaktionen berördes, detta är 

även en anledning till att vi ville utveckla det mer under teori delen. Dessa inledande teorier 

berörs för att skapa en introduktion till B2B företag och hur dessa marknadsför sig och hur de 

skapar affärer, vilket kommer att påverka deras sätt att använda sociala medier där de kan 

användas i dessa båda syften.  

 

För att ta sig ner till en lägre nivå i vår trattmodell berörs varumärket. Där inleds stycket med 

övergripande teori om varumärket som sådant och hur dess styrka och svagheter byggs upp. 

Vidare berörs varumärket inom B2B företag som en underliggande nivå för att ge en ökad 

förståelse för hur varumärket inom B2B företag förhåller sig. Varför stycket inleds med 

övergripande information om varumärket och inte endast varumärket inom B2B företag är för 

att skapa en tråd och en ökad förstålelse för uppbyggandet av ett varumärke. Förändringar 

inom B2B och dess varumärken tas upp för att klargöra att området inte är färdigforskat och 

att det alltid går att hitta nyanseringar av redan etablerade teorier. Detta är viktigt att beröra i 

ett samhälle som präglas av ständiga förändringar inom alla delar av marknadsföringen med 

tanke på internet och dess breda utveckling.  

B2B Företag 

 
Varumärket Marknads 

föringsstrategierer 

Sociala 

Medier 
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För att ta sig ännu djupare ner i tratten beskrivs huruvida varumärket på internet tas upp i 

teorin. Vi författare har sett ett gap i teorin här och har inte stött på alltför mycket forskning 

kring området. Därför har valet av teori inte blivit av lika vetenskaplig tyngd som de övriga 

delarna, vilket vi är medvetna om. Men vi anser att det är en viktig aspekt att beröra då vårt 

syfte och problem fokuserar kring sociala medier på internet. I den mån det har varit möjligt 

har vi stärkt stycket med vetenskapliga artiklar samt lagt till stycken som berör hemsidan och 

dess påverkan på varumärket samt forums påverkan. Detta är nära sammankopplat till sociala 

medier och därmed viktigt att beröra och koppla ihop till varumärket inom B2B.  

 

Den andra grenen av tratten är uppbyggd utav möjliga marknadsföringsstrategier som enligt 

oss har varit relevanta i studien av sociala medier och möjliga att anpassa genom sociala 

medier. Dessa är referensmarknadsföring eller word-of-mouth som genom internet fått en 

ännu större genomslagskraft och kapacitet. Vidare tas relationsmarknadsföring upp, den berörs 

dels för att sociala medier möjliggör för djupare relationer samt för att det är ett uttalat viktigt 

verktyg inom B2B företag. Den tredje strategin som berörs är social media marketing vilken 

sker genom sociala medier. Avsnitten avlutas med kopplingar till hur man kan samspela de 

nya kanalerna med de befintliga i enlighet med syftet. Detta har även det varit ett svårare 

område att täcka genom teori och är en anledning att fortsatta studier inom sociala medier är 

av intresse samt hur de ska integreras med nuvarande strategier.  

 

För att smala ut tratten till målet berörs sist diverse riktlinjer för användandet av sociala 

medier. Dessa är generella och kan ses som ett första steg mot att börja arbeta och använda sig 

av sociala medier för företag och privat personer. Det som inte hittats inom teori omfånget är 

direkta riktlinjer för hur B2B företag kan börja använda sig av sociala medier, men inte heller 

hur B2B företagen ställer sig till användandet.  

 
4.2 Business to business (B2B) företag 
B2B företag präglas av att handla och göra affärer med andra företag, vilket kommer att prägla 

deras sätt att marknadsföra sig på. Den största skillnaden mellan att marknadsföra sig mot 

industriella köpare gentemot konsumenten är förhållandet som uppstår mellan säljare och 

köpare. (Webster 1991:66ff) Det ömsesidiga behovet mellan dem är av största vikt och den 

marknadsföring som sker är inte riktad mot en massmarknad utan mot en marknad med ett 

fåtal kunder som målgrupp (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 2001:235).  

 

Därav läggs inte marknadsföringens fokus på produkten som inom B2C marknaden utan fokus 

läggs på förhållandet till kunden. Interaktionen blir därmed en viktig faktor för de företag som 

handlar med varandra likväl som företagets representant blir viktigt. Det här kan ge uttryck i 

de kanaler som de flesta B2B företagen väljer att marknadsföra sig igenom. Marknadsföring 

genom de traditionella medierna som annonsering i branschtidningar och facktidningar med 

mera är viktiga då de syns där kunder finns samt direktreklam till befintliga och potentiella 

kunder. Dessa kanaler hjälper företaget att bygga en positiv bild av företaget samt 

uppmärksammar kunden om att de finns. (Webster 1991:285–300) 

 

Då marknadsföring syftar till att matcha utbud med efterfrågan, söker marknadsföringen inom 

B2B särskilt att upprätthålla ett varaktigt förhållande med köparen. Detta resulterar i och 

kräver mer samarbete och samverkan mellan köpare och säljare än den mer generella B2C 

marknadsföringen. B2B marknadsföring skiljer sig mer distinkt från säljprocessen då fokuset 
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ligger på att göra köparen nöjd så köparen vill fortsätta och upprätthålla relationen till 

företaget. (Powella & Swart, 2009) Den personliga kontakten som uppstår mellan köpare och 

säljare inom försäljningstillfället är inte bara till för att avsluta affären på ett snabbt och 

smidigt sätt, det är i många fall början på ett långsiktigt förhållande som i framtiden kan 

komma att gynna båda parter. Servicen mellan försäljningstillfällena blir därmed viktiga samt 

den kontakt som kund och säljare har under tiden. (Kotler m.fl., 2001:406ff) 

 

4.2.1 E-marknadsplats 
Internet har blivit en daglig vana för många under senaste åren och är liksom för företag inte 

bara en plats för att nå ut till kunder utan också en plats att göra affärer på. Handel via internet 

har kommit att få uttrycket e-handel och B2B företagen samlas allt mer på en e-

marknadsplats. E-handeln karakteriseras av hur processen av köpande, säljande, utbyte av 

produkter, service samt information går till. B2B marknaden är den största formen av e-handel 

och många fördelar kan dras från den formen av handel. Lägre sökkostnader för köpare, 

minskade lagringskostnader, lägre transaktionskostnader och administrativa kostnader, samt 

produktionsflexibiliteten och kundanpassning ökar, är några av de främsta fördelarna inom 

B2B:s e-marknad. Två olika marknader kan identifieras inom e-marknaden; nät marknadsplats 

som innebär en öppen plats där fler kan samlas och göra affärer samt det privata industriella 

nätverk där endast ett fåtal strategiskt valda partners samlas. Fördelarna, mellanhänderna samt 

företagets vision styr vilken typ av handel samt vilken slags plattform som företaget använder 

sig av. (Engström & Salehi-Sangari 2007:1-5) 
 

Chang med flera (2009) tar upp fördelarna med att handla via internet för B2B företag, de 

främsta är att det blir smidigare, det möjliggör att göra affärer med företag runtom i världen 

samt underlättar att hitta de mest lämpade samarbetspartners för det enskilda företaget. Att 

vara aktiv på internetmarknaden har ökat genom åren och underlättar arbetet samt medför en 

kostnadseffektivitet. Chang med flera har definierat fyra olika kostnadsfaktorer som påverkar 

beslutsprocessen inom B2B marknaden på internet; sökningen, förhandlingen, koordinationen 

samt transporten. Dessa är de faktorer som kan kännetecknas som avgörande för hur pass bra 

affär företaget kan genomföra via marknadsplatsen på internet. För att nå fram till vilken kanal 

som ska väljas och vilka kriterier som är av största vikt ska tre grundläggande frågeställningar 

besvaras, vad ska köpas, var det ska köpas samt hur det ska köpas. Att göra det genom internet 

har visat ge en bättre matchning av företag som har samma värderingar och mål. Utnyttjar 

företagen det på rätt sätt upprätthåller de stora fördelar gentemot företag som inte använder sig 

av e-handel. (Chang, Easley & Shaw, 2009) 
 

E-marknadsplatserna har därmed öppnat upp för stora möjligheter för B2B-företag i form av 

online-transaktioner. Marknaden har börjat lyfta fram andra funktioner än just utbytet i form 

av varor, tjänster och information mellan företag. Dessa funktioner syftar till att främja 

information till ledningen, stödja riskhanteringsbehovet samt en möjlighet till anpassning av 

tekniken och systemintegrationen. E-marknadsplatsen inom B2B är fortfarande i en 

utvecklingsfas och det råder inget tvivel om att värdet av dessa virtuella marknader med de 

effektiva transaktionsvillkor som tillhandahålls för både köpare, säljare och förmedlare blir 

synliga. Anpassningen till e-marknadsplatsen kommer att vara av strategisk betydelse för alla 

marknadsaktörer. (Dai & Kauffman 2002) 

 

Balocco, Perego och Perotti (2010:1117ff) har studerat B2B marknaden och hur en e-

handelsplats fungerar för att kunna stödja B2B relationerna. Studien syftar till att identifiera 
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framgångsrika affärsmodeller, identifiera de kritiska framgångsfaktorerna samt att föreslå en 

ny affärsmodell för e-handelsplatser. Forskningen uppmanar chefer att de måste kunna 

identifiera de kritiska framgångsfaktorerna när de lanserar nya e-handelsplatser samt 

hanteringen av de befintliga för att kunna definiera strategin, affärsmodellen och värdet för 

företagets användare. Företagsledarna måste lära sig att skilja mellan de olika B2B modellerna 

för att kunna förstå deras påverkan på processerna och mer exakt kunna utvärdera det 

potentiella värdet som erbjuds av B2B:s elektroniska mellanhand. B2B företagen måste också 

hitta den rätta platsen för dennes egna behov beroende på hur organisationen är uppbyggd och 

vilka produkter/tjänster som erbjuds. Studien visar på att om företagen kan identifiera den 

rätta platsen för dem stärker det relationen till deras samarbetspartners.  (Balocco mfl. 

2010:1131ff)  

 

4.1.2 Köpprocessen 
Den organisatoriska köpprocessens beteende skiljer sig från den som konsumenten utgår ifrån. 

Det är inte i samma utsträckning som dem som faktiskt köper produkten eller tjänsten som är 

den slutgiltiga användaren inom organisationen. Det är heller inte alltid den som köper 

produkten/servicen som står för beslutet, det kan vara influerat av andra inom organisationen 

eller helt enkel vara på uppdrag för sitt företag. Företag har oftast särskilda enheter eller team 

som är ansvariga för inköpen och kan variera från företag. Det är också känt att köpprocessen 

tar mer tid hos en organisation eller ett företag än hos den enskilde individen. (Persson 

2009:38–39)  

 

Nedan följer den organisatoriska köpprocessen. 

 

1. Definiera problemet (behovet) och generella lösningar. 

2. Fastställande av egenskaper och kvantitet av artikel.   

3. Beskrivning av egenskaper och kvantiteten av artikel.  

4. Research efter samt kvalité på källor. 

5. Anskaffande och analys av förslag. 

6. Utvärderingen av förslag och val av leverantörer.  

7. Val genom en order rutin.  

8. Utförande feedback och utvärdering 

Robinson m. fl. (1967),‖Eight- step process‖ 

 
 

Under sökprocessen för potentiella leverantörer eller samarbetspartners är det viktigt att 

kunden vet att företaget finns och vad de erbjuder. Ett företag vill bli en del av företagets 

‖evoked set‖, där företagets varumärke är allmänt känt och har ett gott rykte (Persson 

2009:40). ‖Evoked set‖ innebär därmed det urval eller alternativ som ett företag har att välja 

mellan, det vill säga de företag som finns tillgängliga på marknaden och som andra företag vet 

om. Inom ett ‖evoked set‖ finns alternativ som företagen faktiskt skulle kunna använda sig av 

samt företag de vet om men aldrig skulle använda sig av. (Solomon mfl, 2010:334) Företagens 

mål är att hamna inom andra företags ‖evoked set‖ för att ha en chans att bli kommande 

samarbetspartner.  

 

4.2.3 Varumärkets roll i köpprocessen på internet 
Carlén (2002) anser att det krävs en förståelse för varumärkets roll i köpprocessen för att 
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kunna stärka varumärket på internet.  Kommunikationen för ett varumärke syftar mer till att 

bygga upp och hålla liv i konsumenternas relation till varumärket än att försöka påverka det 

till att omedelbart köpa en produkt. Med detta förklarar Carlén (2002) att olika produkter är 

olika anpassade att bli marknadsförd i olika medier.  Marknadsföringskanalerna kommer dock 

inte bli utslagna utav internet utan ett flertal kanaler krävs för varumärkesbyggnad då det 

vanligtvis krävs andra medier i samverkan för att göra varumärket känt för att det ska fungera 

på internet. (Carlén, 2002:17–18)  

 
4.3 Varumärket 
4.3.1 Varumärkesbyggande  
Intresset för varumärken och varumärkesbyggande är inte bara centralt inom B2C marknaden 

utan är av lika stor vikt inom B2B marknaden, där de olika företagen värdesätter företagets 

image och identitet. (Persson 2009:8) För att förtydliga definieras några skillnader mellan 

B2B affärer och B2C affärer inom varumärkesbyggande som är utvecklade enligt Kotler och 

Pfoertsch (2006) samt Webster och Keller (2004).   

 

De största skillnaderna ligger inom vilka produkter och service som de olika företagen 

erbjuder. Inom B2B erbjuds anpassade varor och service medan B2C marknaden främst 

erbjuder standardiserade varor. Det viktigaste inom B2B är det personliga förhållandet mellan 

köpare och säljare som genererar lojalitet, inom B2C marknaden är förhållandet mellan säljare 

och köpare mer på en opersonlig nivå och utgörs mest av artighet gentemot kunden. Den sista 

stora skillnaden är hur marknadsföringen går till mellan företag och kund. Inom B2B är 

marknadsföringen personlig och i mindre skala medan inom B2C präglas marknadsföringen 

av massmarknadsföring i form av diverse reklammedel. (Persson 2009:10)  

 

Wallström med flera (2008) definierar ett företags varumärkesbyggande som det sättet 

organisationen vill kommunicera sin identitet. Det är en utmaning att skapa ett företags 

varumärke som ska genomsyra en hel organisation då det är många människor som förväntas 

leva efter organisationens värderingar. Tre nyckelsteg definieras för att bygga upp ett 

varumärke; varumärkesgranskning, varumärkesidentitet och varumärkesposition, vilket 

utvecklas vidare i figuren nedan.  (Wallström, Karlsson & Salehi-Sangari, 2008:41–42) 

 

 

 

 
Figur 2: ―The internal corporate brand-building process: A conceptual framework‖, 

(Wallström m.fl. 2008:42)  
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4.3.2 Varumärkets styrka 
Att uppmärksamma varumärkesbyggandet är berättigat eftersom det i viss utsträckning är ett 

av de viktigaste beslut som en marknadsförare måste ta. Att ha ett starkt varumärke är en stor 

resurs inom företaget då det bidrar till ett större distributionsnätverk, skapar acceptans från 

kunder till nya produkter och stärker en flexibilitet inom prissättning. (Kay & Mark 2006: 

742) 
 

Tre avgörande faktorer inom B2B är tillit, åtagande samt ömsesidigt beroende, vilket tagits 

upp tidigare. Tillsammans med interaktionen skapas arbetsförhållanden som genererar styrka 

till varumärket. Varumärkets styrka kan definieras hur konsumenter reagerar och svarar på en 

marknadsplats där fler än ett varumärke är representerat. Det kan även kopplas samman med 

den tillgivenhet som en kund känner för ett varumärke eller hur dennes associationer är 

gentemot varumärket i sin helhet. (Persson 2009:57–67) 

 

Det finns flera sätt att mäta varumärkets styrka, det mest värdefulla att studera inom B2B är 

köpavsikter och se hur varumärkets rekommendation ser ut. Skapandet av varumärkesstyrka 

kan ske genom olika processer, den mest lämpade för B2B:s varumärken är den så kallade 

‖learn-feel-do‖ processen som baseras på erfarenheter. Den är baserad på konsumentens 

engagemang i beslutsprocessen som görs tillsammans med företaget. Då det första steget är 

avklarat och ger effekt går man vidare till det huvudsakliga köpet, är köpet eller beslutet 

lyckat och gynnar företaget ger det ytterligare effekt som kommer hjälpa beslutsprocessen att 

bli effektivare nästa gång. (Persson 2009:57–67) Vikten av att göra ett bra intryck och leverera 

ger förhoppningsvis ett fortsatt samarbete vilket är målet för de flesta B2B företagen. 
 

4.3.3 Varumärkeskapital inom B2B 
Varumärkeskapital (brand equity) uppstår när ett varumärke är känt eller har starka och unika 

associationer hos konsumenterna (Keller 1993). Det första steget i att bygga ett starkt 

varumärke är att stärka en varumärkesidentitet vilket ska skapa en association hos kunderna 

till en specifik produkt eller ett behov. För att detta ska vara möjligt krävs varumärkets 

existens vilket representeras av aspekter av varumärkeskännedom och situationer där 

varumärket syns. Detta består av två underdimensioner – tillfredställelsebehov och 

identifikationskategori.  B2B produkter innehåller också bilder, associationer och 

värdeuppfattningar men den primära medvetenheten och associationerna är ofta uppnådda 

genom den direkta kontakten med företagets säljare. (Kuhn, Alpert & Pope, 2008) 

 

På den industriella marknaden är varumärket beroende av det omgivande distributionsnätet 

vilket gör att distributörernas roll blir speciellt viktiga inom skapandet av 

varumärkeskapitalet. De stora organisationerna har ofta köpteam som består av ett antal parter 

från olika avdelningar som såväl specialister som intressegrupper, vilka alla påverkar 

köpbeslutet. Detta gör processen mer komplex eftersom varje individ har olika behov och 

kommer att uppleva köpsituationen, köpkriterium och alternativa leverantörer på olika sätt. 

Kellers modell är primärt fokuserad på individens uppfattning av varumärken i bedömningen 

av varumärkeskapitalet, men i B2B sammanhang kan andra influenser också ha en inverkan 

på varumärkeskapitalet. ( Kuhn, Alpert & Pope 2008) 
 

4.2.4 Varumärkets svaghet  
Wallström med flera (2008) som studerat hur varumärkesbyggandet går till inom 

organisationer fann svagheterna eller riskerna med att ha ett starkt varumärke. Kriser inom 
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företaget genomsyrar hela varumärkesprocessen likaså det rykte som organisationen har eller 

erfar få.  Företag kan komma att behöva gå ut med ursäkter eller förklaringar offentligt för att 

inte skada varumärket. Vidare hamnar varumärkesbyggandet i situationer där fokus ligger i att 

förändra de rådande associationerna till företaget, istället för att fokusera på att stärka 

varumärket. (Wallström m.fl. 2008:48) Företag med mindre starka varumärken bör ifrågasätta 

effektiviteten i sina varumärkesaktiviteter eller ompröva sina företagsmål och prioriteringar.  

Uppfattningen om att varje organisation behöver utveckla ett starkt varumärke till en väsentlig 

del av deras affärsstrategi för att åstadkomma effektivitet är fyllt av såväl teoretiska samt 

praktiska svårigheter. Starka varumärken kan påverka konsumenternas upplevelser kraftigt 

vilket kan resultera i att varumärken kan bli mål för attacker. Förvaltandet av ett varumärke 

kan därmed råka ut för svårigheter som till exempel kritik, konsumentattacker eller anti-

varumärkeskampanjer. (Kay & Mark 2006: 757) 

 

4.3.5 Varumärket inom B2B 
Varumärkeskännedomen präglas av hur väl en kund känner till och kan identifiera ett 

varumärke i olika situationer, detta är grunden för att bygga ett starkt varumärke (Keller, 

1993). Aaker (1996) hävdar att varumärkeskännedomen kan upplevas på olika nivåer och anta 

olika roller där kännedomen om ett märke är olika starkt. Dessa olika nivåer kan samlas inom 

varumärkesigenkännande och varumärkeskännedom där den sistnämnda är den starkare och 

mer djupare kännedomen. För att skapa associationer för ett varumärke krävs att kunden 

känner till varumärket. Första steget inom varumärkeskännedom blir därmed att 

uppmärksamma varumärket i ett sammanhang där kunden känner sig trygg och där kunden på 

sina egna villkor kan lära känna varumärket. När väl ett varumärke når varumärkeskännedom 

underlättar det både för företagen och för kunden, kunden i den mån att välja det varumärke 

som genererar lägst risk för dem och företaget genom att skapa sig en lojal kundkrets.  (Aaker, 

1996) 

 

Ett starkt varumärke inom B2B skapas inte över en natt eller genom en bra affär. Det handlar 

om kundlojalitet, utförande, rykte och tillit till varumärket. (Persson 2009: 44) 

Varumärkesprofilen inom B2B tyder på den perception som kunder har, det vill säga de 

associationer och tankar de kopplar samman med varumärket. Det innebär att allt som 

konsumenten/målgruppen hör, ser, läser, känner och upplever påverkar ett företags 

varumärkesprofil. (Kotler & Pfoertsch, 2006:5ff) 
 

B2B företagens varumärkeskännedomsmodell fungerar generellt på samma sätt som för 

övriga marknader och som togs upp tidigare. Det ingår fyra komponenter som alla värderas till 

associationen till företaget; produkten, service, distributionen och företagets utförande. 

Produkten är kärnan för ett B2B företag och är det som i huvudsak erbjuds. Kvalitén och 

utförandet av produkten är avgörande men servicen blir allt viktigare i jämförelsen mot 

konkurrenterna. Distributionen inkluderar inte bara leveransen utan även tillgängligheten, 

gensvar samt pålitlighet värderas högt. Den sista komponenten som tas upp är utförandet från 

företagets sida där företaget som helhet värderas. Nyckelord som pålitlighet, rykte samt 

uppfinningsrikedom värdesätts för att avgöra företagets associationer. Inom B2B är det av 

yttersta vikt att alla dessa komponenter tas väl omhand samt prioriteras för att upprätthålla 

relationerna mellan sina samarbetspartners och stärka sitt varumärke gentemot nya potentiella 

kunder. (Mudambi, Doyle & Wong, 1997) 
 

Målet med varumärkeskännedom inom B2B är inte att genomföra en försäljning utan målet är 
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att bygga upp långsiktiga förhållanden och framförallt bygga upp kundlojalitet. Den forskning 

som gjorts på ämnet har riktat in sig på att förstå varför kunder är lojala och föredrar vissa 

säljare/varumärken gentemot andra. De flesta kriterier har redan diskuterats men det som kan 

tilläggas är graden av samarbete, flexibilitet samt de sociala fördelarna ett stabilt förhållande 

bidrar till. Det intressanta med dessa kriterier är inte att avgöra hur starkt ett förhållande är 

utan vad som ligger i grunden för att påverka ett förhållande. För att företagets profil ska 

stärkas för sina samarbetspartners samt kunder inom B2B kan fyra element identifieras. Det 

första är delade attribut och övertygelse tillsammans med visioner om liknande produkter, det 

andra elementet är människorna och dess förhållanden och hur deras interaktion fungerar, 

nästa gäller värderingar kring etiska aspekter och miljön och avslutningsvis berörs företagets 

trovärdighet som inkluderar kunskaper. (Persson 2009:55ff)  
 

4.3.6 Förändringen inom B2B:s varumärken 
Det har skett en förändring i hur B2B företag ser på sitt varumärke. Från att ha fokuserat på 

identifieringen av deras viktigaste publik med sitt budskap, till att nu säkerställa att deras 

varumärkesstrategier är anpassade efter sina affärsstrategier. Men den viktigaste förändringen 

är att dessa företag har insett vikten av deras varumärken och är villiga att investera mer tid 

och energi i sina varumärkesstrategier. Företagen har omprövat värdet i sina varumärken med 

följande tre mål i åtanke: För det första syftar B2B företag till att stärka och utvidga deras 

nuvarande kundrelationer, för det andra stödjer de tillväxt utanför deras befintliga möjligheter 

och för det tredje att skapa publikorientering. B2B företagen behöver kraftiga och 

sammanhängande varumärken då det underlättar till snabba beslut och en förstärkt status till 

investerare. (Wise & Zednickova 2009:5) 
 

Wise och Zednickova (2009:7) introducerar sju egenskaper som är gemensamt och 

karaktäriserar ett framgångsrikt varumärke inom B2B företag.   

 

1. Varumärket leds från toppen. 

2. Fokuserat varumärkesprogram. 

3. Varumärkesstrategin är enkel och tydlig. 

4. Varje insats är konsekvent genom hela företaget och över tiden.  

5. Genom en välplanerad lansering ska varumärkesstrategin bidra till stolthet för de 

anställda. 

6. Kontinuerlig mätning av varumärket.  

7. Utveckling av varumärket tar lång tid.  

  

4.3.7 Varumärkespositionering inom B2B 
Varumärkespositionering sker via olika medier, varav internet är särskilt viktigt inom B2B 

eftersom det är svårt för kunden att bedöma kvaliteten på tjänsterna utan tidigare erfarenhet. 

Företagens webbplatser kan då verka som ett medel för att leverera varumärkesinformation 

vilket resulterar i att marknadsföringen av kommunikation är viktigt inom B2B eftersom det 

kan främja konsumenternas perception av varumärket. (Harridge- March 2009:556)  

 

Varumärkets hantering skiljer sig åt mellan B2B och B2C marknaderna vilket även påverkar 

marknadsföringen på internet och sociala medier. Dessa teorier syftar därmed till att förklara 

hur ett varumärke är generellt uppbyggt och även vad som är signifikant för varumärken inom 

B2B och dess styrkor och svagheter. Till sist belyser vi utvecklingen som pågår på marknaden 

där sociala medier och internetanvändningen integreras allt mer inom marknadsföringen. 
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4.4 Varumärket på internet 
Tillkomsten av internet har resulterat i både komplicerade och initiativrika utmaningar för ett 

varumärke, speciellt gällande företroendeskapandet och nutidsinteraktionen. Trots detta har 

forskningen inom varumärket på internet hittills endast bidragit med få empiriska studier. Det 

saknas ett klart och tydligt ramverk för hur man ska integrera ett varumärke på internet och 

därmed en förståelse om hur internet kan utvecklas till ett varumärkesverktyg. Det råder dock 

inga tvivel om att internet har haft en stor inverkan på företag. Den nya tekniken och de nya 

trenderna på marknaden har skiftat fokus från företag till kunder, vilket resulterat i att företag 

upplever att de blir tvungna att ändra både sin marknadsföring och sina varumärkesstrategier. 

(Simmons 2007) 

 

Rowley (2004) hävdar dock att varumärken på internet diskuteras i nästan alla böcker om 

marknadsföring på internet. Vissa hävdar att i en värld med överflödig information blir 

varumärken allt viktigare då det kan spara tid genom att minska sökkostnaderna. Detta kan 

utvecklas ännu mer genom att hävda att varumärkesbyggandet blir allt viktigare i en snabb 

föränderlig marknad där kontinuitet och kundengagemang efterfrågas. Varumärket på internet 

blir också viktigare när den fysiska interaktionen minskar och där produkten/tjänstens fördelar 

och kvaliteter måste kommuniceras virtuellt till verkligheten. Andra hävdar att på grund av 

den stora mängd information som finns på internet tillsammans med sökmotorerna som finns 

till hjälp för att hitta information om den produkt/tjänst som söks, behöver man inte längre 

tillförlita sig på varumärken. Istället kommer de att samla in detaljerade uppgifter om 

produkter och tjänster och göra egna bedömningar om lämpligheten, vilket kan resultera i att 

varumärket tappar betydelse. (Rowley, 2004) 

 

Trots fenomenet internet som kommunikationskanal har erkända strategier för att bygga 

varumärken inte blivit mindre betydelsefulla. Carlén (2002) menar att resultatet istället har 

blivit att de redan befintliga hörnstenarna har fått en ökad betydelse i att bygga upp och vårda 

varumärket. Information som hittas på internet är svår att tysta ner vilket gör det mer 

problematiskt att vara varumärkesinnehavare, eftersom internet underlättar för de missnöjda 

kunderna att förmedla informationen om potentiella gap mellan vad ett varumärke lovar och 

håller. Att konsumenter visar sitt missnöje mot varumärken är ingen nyhet men historiskt sett 

har de tidigare haft svårare att nå ut med sin kritik till skillnad från nu, då det finns forum där 

kunderna kan rikta sina klagomål. (Carlén, 2002:9ff)  

 

Hur kunden uppfattar ett varumärke är ett resultat av alla kontakter med företaget, då 

varumärket påverkas av allt ett företag gör. Genom att varumärket påverkas av allt ett företag 

gör finns det största hotet inom företaget i sig när det gäller hotet mot deras varumärke. Det är 

av högsta prioritet att ett företag handlar i enlighet med dess värderingar som varumärket står 

för, likaså hur de agerar på internet. Arbetet med varumärket på internet måste börja med att 

förankra värderingar och policy ännu starkare i företagets organisation, då internet tydliggör 

om ett företag är konsekvent eller inte eftersom företagets alla processer blir synliga via 

internet. (Carlén, 2002:12ff)  
 

Web 2.0 ger nya möjligheter till varumärken genom att använda internet som ett komplement 

till marknadsföringen och de andra marknadsföringsverktygen. Det nya medielandskapets 

möjligheter främjar inte bara till en förbättrad kommunikation mellan företag och deras 

kunder utan också till förändringar inom hela företaget. Med detta sagt har ‖branding‖ inte 

bara förändrat kontext inom konsumentproduktionen utan också marknaden för B2B. Den 
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enkelriktade kommunikationen har ersatts av en integrerad tvåvägskommunikation vilket 

innebär att användandet av de nya teknologierna i den nya omgivningen har förändrat sättet 

som kunderna kommunicerar med varandra på. Det innebär att värdekedjan är i utveckling 

eftersom kunderna idag kan använda sin makt genom att påverka varumärket. (Thelie 2008) 

 

Företag som differentierat sina B2B produkter för att förbättra sina komparativa fördelar på 

marknaden måste idag implementera kunderna i de interna processerna och därmed ändra 

både sin företagskultur och strategi mot ett mer kundorienterat fokus (Thelie 2008:37). Den 

största utmaningen för B2B företagen är därmed att hitta en ny strategi för deras 

kommunikation som måste bygga på trovärdighet. Vikten av varumärken på B2B marknaden 

kommer att öka i och med att möjligheten av differentieringen av produkter och service på den 

globala marknaden är begränsad. Web 2.0 kan främja affärsstrategier genom att öka 

effektiviteten i kommunikationen mellan företagen och dess kunder, både genom 

innovationsprocessen och inom marknadsföringen. (Thelie 2008:40) 

 

4.4.1  Hemsidan som tillgång för varumärket 
Inom varumärkespositioneringen är företagets hemsida viktig då den fungerar som ett 

skyltfönster för nya potentiella samarbetspartners. Inom B2B företag är det svårt att dra 

generella jämförelser mellan företagens olika hemsidor då deras tjänster ofta är skräddarsydda 

för den specifika kunden, men det är ändå där de kommer få sitt första intryck. De två 

viktigaste aspekterna gällande en hemsida är att den finns tillgänglig och innehåller uppdaterat 

information. Det kommer hela tiden nya sätt att positionera sig på, men innehåller samma 

mål; innehållet ska vara relevant och integrationskommunikationen ska fungera. Anledningen 

till att positionera sitt varumärke och sitt företag är att påvisa vad som skiljer ett företag 

gentemot konkurrenterna samt för att skapa ett värde för framtida konsumenter. Internets 

varumärkesbyggande sker i huvudsak genom företagets hemsida samt på andra webbsidor där 

företagets logga eller namn förekommer. (Harridge-March, 2009)  

 

Enligt en undersökning som Harridge-March gjort på ett antal B2B företag i Storbritannien är 

det fördelarna samt funktioner som är av största vikt vid besöket av ett företags hemsida. Efter 

dessa så är värdekedjan, pris och värderingarna viktigast.  Vidare så är tilliten viktig inom 

B2B marknaden och det ska genomsyra hemsidan för att öka trovärdigheten. Det sista som tas 

upp som företagen ska ha i åtanke när en hemsida byggs upp är vem den är skapad för. Är 

kundkretsen både privatpersoner samt andra företag föreslås för enkelhetens skull två olika 

hemsidor där företaget kan positionera sig på rätt sätt mot rätt målgrupp med dess unika 

tjänster/produkter. (Harridge-March, 2009) 
 

4.4.2 Forum för varumärket 
Forum av olika slag är inte bara till för privatpersoner som uttrycker sin åsikt om en produkt 

eller tjänst, det öppnar även upp kommunikationen mellan kunder och återförsäljare samt 

mellan två företag. Musico (2009) hävdar att dialogen är viktig för att inse var det brister samt 

vad som är bra.  Sökandet efter information och kontakter sker idag mestadels via sociala 

medier och nätverk av olika slag har under senaste åren fått en ökning med 25 % unika 

besökare där kommentarer läses och används allt mer. Effektiviteten av samarbete och utbyte 

av information genom forum och andra sociala medier ger ett försprång och en effektivitet för 

företagen. Utmaningen inom B2B är om man ska låta forumen de skapar vara öppna för alla 

eller inte. Genom öppna forum förekommer mer aktivitet än inom de stängda, men just inom 

B2B kan det skada kundsupporten som är många B2B företags kärnprodukt. (Musico 2009)  



30 

 

Internet har möjligheten att påverka ett företags varumärke på en helt annan nivå än de 

traditionella medierna. Teorin är inte så nyskapande jämfört mot tidigare hantering av 

varumärken då det inte är mycket som skiljer dessa åt. Teorin betonar dock att internet kan 

och bör användas som ett komplement i marknadsföringen för att stärka ett varumärke. Vi 

upplever att det finns bristfällig teori inom varumärket på internet vilket ökar relevansen för 

att ämnet ska beröras. 
 

4.5 Möjliga marknadsföringsstrategier 
Enligt Jobber och Fahy (2006) är konceptet bakom marknadsföringen att uppnå ett företags 

mål genom att nå kunden på ett bättre sätt än deras konkurrenter.  Det grundläggande målet 

blir då att göra kunden tillfreds och nå ut till kunden med det budskap som företaget önskar. 

För att nå ut till kunden måste en marknadsorientering göras, där första steget är att fastställa 

kundens behov för att sedan gå vidare till potentiella marknadsmöjligheter, därefter tar 

produkten och servicen ut sin del för att till sist se till kundens tillfredställelse. 

Marknadsföringen kan sedan se olika ut beroende på vilken marknad som är aktuell och 

huruvida produkten eller servicen är utformad. De traditionella marknadsföringsstrategierna 

bygger på medier som annonsering, events samt reklam via television eller banners.  (Jobber 

& Fahy, 2006:3ff) 

 

Det ökande införandet av onlinemedier väcker frågan huruvida de befintliga planerna och 

prioriteringarna inom marknadsföringen kan hantera den gradvis mer komplexa miljön. 

Skillnaden mellan B2B och B2C företag online är att B2B föredrar mer inriktade och 

personliga aktiviteter i form av produktdemonstrationer, kundtjänst och 

relationsmarknadsföring medan B2C företag föredrar masskommunikation i form av reklam. 

Motsägelsefullt verkar B2B företagen ha ett mindre specialiserat tillvägagångssätt online även 

då de spenderar en större andel av sin budget på online-aktiviteter än B2C företag. B2B 

företag har en stark tradition av kvantifierbar mediaplanering, kanske det är därför speciellt 

viktigt att uppmärksamma behovet av ett mer systematiskt och planerat system för 

onlineaktiviteter. (Jensen, 2006: 310) 

 

4.5.1 Referensmarknadsföring 
Referensmarknadsföringen är ett av de mest effektiva och kostnadseffektiva sätten att 

marknadsföra sig på. Att ha ett bra rykte och därmed få folk att tala om företaget är ofta bättre 

än en rikstäckande kampanj. Den så kallade word-of-mouth metoden är subjektiv och når 

direkt fram till sina mottagare, och för att skapa ett rykte som ska transporteras via mun-till-

mun krävs åtgärder från företaget. Misner (2010) identifierar två saker som företaget bör göra: 

utveckla ett starkt och mångsidigt kontaktnät samt skapa ett positivt budskap med ett 

effektfullt framförande. (Misner, 2010:23–27) 

 

Word-of-mouth kommunikation är centralt inom utbytesprocessen eftersom kunder litar mer 

på andra vid inköp, särskilt när det rör produkter med hög ekonomisk risk. Flera studier har 

empiriskt visat att word-of-mouth är mer övertygande än traditionella mediekanaler, detta på 

grund av att reklam inte kan ersätta personligt inflytande (Cheema & Kaikati 2010). Ökad 

marknadsföring kan också stimulera word-of-mouth och därigenom komplettera reklamen till 

viss del. Uppmärksamheten och intresset för world-of-mouth ökar bland forskare inom 

marknadsföring då det även finns empiriska bevis att det kan påverka 

varumärkesuppfattningen (Feng & Purushottoam 2011).  
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Internets tillgänglighet och öppenhet har gett marknadsförare en befogenhet att kunna påverka 

och övervaka word-of-mouth som aldrig förr. Då marknaden förändras måste också 

marknadsföringsteorierna följa med i utvecklingen och det finns två utmärkande egenskaper 

för hur word-of-mouth agerar på internet. För det första krävs det en förståelse i hur 

användandet av de nya teknikerna och mätmetoderna kan avsiktligen och direktpåverka 

konsumenten. För det andra krävs det en förståelse i att budskapet eller innebörden snarare 

byts ut mellan medlemmar av olika nätverk istället för att färdas i samma riktning. Men trots 

medvetenheten av hur komplicerade dessa relationer är börjar marknadsförare att förstå hur 

dessa utformningar, reaktioner och effekter fungerar. Word-of-mouth via internet ökar och 

förstärker inte bara marknadsföringen, utan dess betydelse och budskap blir systematiskt 

integrerat i hela marknadsföringsprocessen. (Kozinest, de Valck, Wojnicki & Wilner 2010) 

 

Då internet underlättar nätverkandet och gör word-of-mouth metoden mer tillgänglig för både 

företag samt dess konsumenter måste marknadsföringen ständigt hållas uppdaterad. Detta 

resulterar i att företag använder nya verktyg för att kunna integrera konsumenter, upprätthålla 

förhållandet samt sprida information. Bloggar har nu nått företagen och är deras nya verktyg 

för att kunna uppnå detta. Samtidigt som konsumenterna ändrar sitt beteende när det gäller 

sökandet av information samt hur och var de mottar informationen, måste därför företagen 

ändra sin marknadsföring i samma takt. Studier visar också att mottagaren är mer mottaglig 

för marknadsföringen då de kontrollerar den, det vill säga att de bestämmer var de ser den, hur 

de ser den och på vilken nivå den är skräddarsydd för den enskildes behov. Det är inte bara ett 

budskap som marknadsförs utan också en känsla. Bloggar kan på ett sätt som många andra 

verktyg inte kan, göra marknadsföringen mer personlig. Det gäller både bloggar som drivs via 

företag för andra företag som målgrupp likväl för bloggar som är privata men vinstdrivande. 

Möjligheterna finns inte bara genom att skapa egna bloggar utan att se stora bloggar som 

företag och tillika framtida samarbetspartners. (Singh,Veron-Jackson & Cullinane 2008) 

 

4.5.2 Relationsmarknadsföring 

Marknadsföringsmiljön har förändrats betydligt under de senaste årtionden och företag 

försöker allt mer att bygga relationer med sina kunder för att vinna över sina konkurrenter. 

Relationsmarknadsföring används idag frekvent av företag med syfte att förbättra 

kundkontakten, detta gör de genom att bygga relationer i alla skeden av interaktionen med 

kunden för att skapa fördelar för både företaget och kunden. Relationsmarknadsföringen har 

ökat i intresse och tillämpats desto mer inom B2B företag sedan 1990-talet. (Edwin & 

Terblanche 2010) På grund av teknisk utveckling och lansering av allt mer komplicerade 

produkter och tjänster avsedda för specifika grupper har marknadsföringen blivit allt mer 

utmanande och kräver mer inriktade aktiviteter för marknadsförare. Detta är ett skäl till att 

marknadsföringen inom B2B företag kan använda sig av relationsmarknadsföring för att göra 

arbetet mer effektivt. Inom B2B är det vanligt med situationer med stora företagskunder vilka 

innefattar många olika beslutsfattare gällande vilka tjänster eller produkter som ska väljas. 

Teoretiska studier och analyser visar att det viktigt att implementera relationsmarknadsföring 

inom B2B för att kunna förbättra lönsamheten inom marknadsföringsverksamheten samt 

underlätta köpprocessen.  (Wojciech 2010) 

 

Enkelt sagt fokuserar relationsmarknadsföring till att bibehålla och stärka redan etablerade 

förhållanden mellan företag och kunder. För att skapa företagsvärde är det mer effektivt 

långsiktigt att värdera de befintliga kunderna/ samarbetspartners än att attrahera nya, det blir 

mer kostnadseffektivt. De flesta företag fokuserar sin marknadsföring på att attrahera nya 
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kunder och många glömmer biten med den marknadsföring samt omvårdnad som krävs för att 

behålla dem. Målen för relationsmarknadsföring bygger på en trappa där förvärvande är det 

första steget, nästa är tillfredställelse, det tredje steget på trappan är behållandet och det fjärde 

och avslutande trappsteget är att förstärka relationen. Företagen måste därmed visa sina 

kunder vilka fördelar det ger med ett samarbete för båda parter, där fördelarna kan vara allt 

från ekonomiska som personliga och service. Behållningsstrategier grundar sig alla i att 

företaget har en konkurrenskraftig produkt/service kärna som tillfredställer kunden. (Wilson, 

2008:152)  

Nedan sammanfattas de huvudsakliga drivhjulen inom en relation i en relationsutvecklande 

modell.  

 

Relations drivhjul     Utfall   
 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 
Figur 3; Byggd på;‖Relationship development model”, (Wilson, 2008:166). 

 

 

Som företagsledare och forskare har observerat så skiljer det sig signifikant mellan bra och 

sämre kundrelationer och hur det kan påverka företagsresultatet. Tidigare studier på relationer 

inom B2B företag tyder på att relationsmarknadsföringsaktiviteter erbjuder ett mervärde för 

kunden, även vid rutinprodukter, och är värda att investera i eftersom det främjar 

kundlojalitet. Företagen står inför ett avgörande moment i och med att de måste utveckla 

verktyg för att kunna effektivt hantera och utveckla en långsiktig relation mellan två företag. 

Utvecklandet av kundrelationerna bör ske med de kunder som företaget föredrar då alla 
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kunder inte är villiga att delta i en relationsprocess med leverantören samt då alla kunder inte 

genererar lika mycket värde till företaget. (Lage, Lancastre & Lages 2008) 

 

Många företag använder just relationsmarknadsföring för att hitta konkurrenskraftiga fördelar 

genom utvecklandet av ett långsiktigt förhållande mellan sina samarbetspartners. För att 

lyckas med relationsmarknadsföring krävs ett kundfokus där mycket vikt läggs vid att hitta 

gemensamma värden och där tillfredställelse kan uppnås hos båda parter. Inom B2B är det av 

yttersta vikt att följa upp klagomål för att stärka relationerna samt för att i början bygga dem. 

Vidare är den personliga kontakten viktigt inom B2B för att bibehålla relationerna och det är 

även där lojaliteten byggs. (Gonzales, Hoffman, Ingram & LaForge 2010) 

 

Tillsammans med de sociala mediernas utbredning ökar också pressen för företagen att 

utveckla ett relevant och fungerande CRM -system i och med den ökade integreringen mellan 

parterna. Kunden erbjuds ett större område och en mer lättillgänglig plats att bidra med egna 

åsikter och önskemål av företagen, utmaningen för företagen blir att kunna möta kunden 

utifrån deras behov på ett effektivt sätt, där möjligheten att fler potentiella kunder studerar 

utvecklingen. (Evans, 2010:37) Reber och Fosdick (2006) håller med om att relationerna är 

särskilt relevanta inom B2B transaktionerna, eftersom de ofta är baserade på historiska 

relationer och personliga vänskaper. Trots betydande skillnader mellan marknadsföring och 

PR finns det många saker som för dessa samman. Både marknadsföring och PR hanterar 

externa kretsar, meddelanden, media, den allmänna opinionen och segmentering samt den 

gemensamma valutan som är kommunikation, övertalning och förhållanden. (Reber & 

Fosdick 2006:16)  
 

4.5.3 Social Media Marketing 
Social media marketing är ett begrepp som sammanfattar användningen och framförallt 

marknadsföringen som sker via sociala medier. Det som uppnås med de sociala medierna är 

att marknadsföringen öppnar upp för integrering med kunderna där kundservice och feedback 

kan ske genom samma kanal som marknadsföringen sker igenom. De allra största fördelarna 

med social media marketing är kundens engagemang, möjligheten till den direkta 

kommunikationen, den snabba feedbacken, förståelse för kundens preferenser samt de låga 

kostnaderna. De största fördelarna gentemot den traditionella marknadsföringen där 

annonsering i olika kanaler främst tillämpas är öppenheten som bidrar till en 

tvåvägskommunikation samt flervägskommunikation där kunder kommunicerar med 

varandra.  (Bhatnager, 2010)  

 

Utifrån det att sociala medier möjliggör för ett användardrivet forum byts den traditionella 

marknadsdrivande ut och beslutsprocessen förändras. Från att ha gått från medvetenhet till 

övervägande för att sedan fatta ett beslut går det numera åt andra hållet. Med de sociala 

medierna utgår man från beslutet till användandet vidare till att skapa en åsikt som sedan 

sprids för att slutligen få andra att göra ett övervägande inför ett beslut. Information finns 

tillgänglig för alla att sprida och för alla att ta del utav. Det medför att marknadsföringen kan 

komma att förändras tillsammans med den sociala webben. (Evans, 2010:4-5) 

 

Teigland (2011) jämför uppbyggandet av social media marketing med Maslows behovstrappa 

där grunden är existensen av uppbyggandet av en profil inom olika sociala nätverk. Vidare 

kommer strukturen där valet görs inom vilka plattformar företaget ska vara aktiva inom för att 

sedan nå till själva community byggandet där kontakter knyts med andra som delar samma 
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visioner. Därifrån byggs det egna personliga varumärket upp och skapar sin image om hur 

andra vill uppfatta företaget eller varumärket. Sista steget på trappan är optimering då man 

nått fram till målet att verka inom de sociala medierna och erbjuds att använda det i det syfte 

som företaget avser. När företaget väl är där inbjuds det till innovation och kreativitet mellan 

företaget och dess målgrupp/kunder. (Teigland, 2011) Allt fler företag använder communities 

för att bygga upp sitt varumärke och som marknadsföringsverktyg. Kim med flera (2008) 

menar såsom Teigland att det är ett bra forum att bygga upp en medvetenhet och image 

runtom varumärket samt skapa en dialog med sina målgrupper som ökar dess lojalitet och 

åtagande till varumärket. (Kim, Choi, Qualls & Han, 2008:410ff)  

 
4.5.4 Nya kanaler i samspel med befintliga  
De nya medierna som börjar konkurrera med de traditionella medierna ger inte bara kunderna 

möjligheten att ta en mer aktiv roll som aktörer på marknaden utan utmanar också de 

traditionella etablerade medierna och strategierna. Dessa nya medier sociala medier har 

förändrat hur företagen hanterar sina kundrelationer men också hur de kan påverka dem. I och 

med det förändrade medielandskapet krävs en förändring i marknadsföringstänkandet just på 

grund av att konsumenterna har blivit aktiva partners som fungerar såväl som kunder, 

producenter och återförsäljare. Det nya sättet att hantera kundrelationerna kan liknas vid ett 

flipperspel där information och produkter som finns tillgängligt på marknaden både kan utöka 

sig men också krocka med företagens marknadsföring. Detta kan bli komplicerat vid 

kontrolleringen av varumärkesimagen samt vid hanteringen av kundrelationerna. (Henning-

Tura, Malthouse & Friege 2010: 324) 

 

Clapperton (2009) anser att det viktigaste i integreringen mellan de nuvarande 

marknadsföringsmedlen och de nya är att bibehålla grundvärderingarna och visionen. Vad som 

är målet är den första frågan man måste ställa sig, vad vill man uppnå med den nya tekniken 

och de nya medierna. Är det huvudsakliga målet att locka nya kunder eller att vårda de redan 

befintliga kunderna. Första steget blir då att vara där ens kunder finns och använda de medier 

som ens kunder eller målgrupper använder. Att se det nya mediet som ett komplement och en 

del i den övriga marknadsföringen för att kunna koppla samman det som företaget i övrigt gör, 

är grundläggande för att marknadsföra sig. Genom att ge det nya mediet en budget som är 

realistisk, ge det tid att mogna samt låta målgruppen och kunderna veta att företaget finns 

inom de sociala medierna är viktigt. (Clapperton, 2009: kapitel 1).  

  

Tung Le Nguyen menar att för att säkerställa företagens framgång krävs ett skift i tankesättet 

inom den digitala utvecklingen för att kunna anpassa sig till den nätbaserade framtiden. 

Problemet som tros ligga bakom är den mänskliga instinkten att människor tenderar att 

fortsätta på det sätt som de är vana vid och en rädsla för den nya tekniken.  Det är viktigt att 

ha en tydlig vision i och med användandet utav de sociala medierna. Företag kan välja att 

använda sig av sociala medier i sin verksamhet eller inte, men de kan inte välja vad andra 

diskuterar om dem via olika sociala medium. Sociala medier möjliggör för verksamheten att 

blir mer transparent gentemot kunder och samarbetspartners, vilket öppnar upp företagen. Den 

yngre generationen är väl integrerat med internet och sociala medier och de kommer att bli 

beslutsfattarna i framtiden och då kan sättet att göra affärer på förändras. I och med detta 

faktum betonar Tung Le Nguyen relevansen med att företagen förr eller senare måste genomgå 

en stor förändring och då kommer anpassningsbara företag besitta många fördelar jämfört mot 

andra företag. (Tung Le Nguyen 2010) 
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Marknadsföring görs för att uppnå några grundläggande mål. Grönroos har definierat tre 

nivåer av mål som ska skapa ett kundåtagande. Första nivån är att få kunden att välja 

företagets produkt eller tjänst över dess konkurrenter, nästa steg är att behålla kunderna genom 

att göra dem tillfredställda. Det avslutande steget är att bygga en relation till kunden där tillit 

och tillgänglighet är viktigt. (Grönroos, 2007:194) Sociala medier kan komma att spela en 

avgörande roll på olika sätt genom de olika nivåerna. Varje företag måste hitta sin väg att gå 

för att uppfylla de tre nivåerna samt hur nyttjandet av de sociala medierna ska gå till för att nå 

dit.  

 

4.5.5 Riktlinjer för sociala medier 
Kaplan och Haenlein (2010) har listat tio punkter som kan fungerar som råd till företag och 

privatpersoner som vill använda sig av sociala medier. Eftersom sociala medier är ett fenomen 

som förändras dagligen kan det vara bra att ha några direktiv att följa. Punkterna delas in i 

användandet av sociala medier och hur man ska vara social genom användandet av sociala 

medier.  

 

Användandet av sociala medier kan ses ur fem punkter;  

1. Välj noggrant vilket medium som är rätt för företaget och se till vad budskapet är 

samt var målgruppen är aktiv.  

2. Använd en befintlig applikation eller skapa den egna för företaget. Fördelarna med 

att använda en som redan är etablerad är att den redan har användare vilket gör den 

mer populär bland massan.  

3. Försäkra aktivitetsanpassning, de olika medierna ska vara anpassade för att kopplas 

samman med varandra.  

4. Planering av mediets integrering med de övriga kanalerna.  

5. Det ska vara tillgängligt för alla. (Kaplan m.fl. 2010:65–66) 

 

Att vara social inom de sociala medierna är en faktor för att lyckas, det kan sammanfattas i 

följande fem punkter;  

1. Vara aktiv.  

2. Var intressant.  

3. Var ödmjuk och lära sig de olika funktionerna.  

4. Var oprofessionell, det är viktigt att smälta in bland andra användare och inte 

framstå som för stel.  

5. Var ärlig. (Kaplan m.fl., 2010:66–67) 

 

 

För att knyta samman användandet av sociala medier som marknadsföringsverktyg berörs 

dessa strategier som verktyg för användandet. Anledningen till att vi tar upp 

relationsmarknadsföring och referensmarknadsföring är att vi anser att de är mest lämpade för 

att integreras med sociala medier. Vi tar upp nya kanaler i samspel med de befintliga då vi 

anser och har förstått att det är en av de större utmaningarna inom användandet av sociala 

medier och B2B.  
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5. EMPIRI 
I den här delen kommer resultatet från vår empiri, det vill säga från våra intervjuer, 

presenteras. Först kommer en redogörelse för vilka informanter vi intervjuat för studien, 

vidare kommer vi presentera resultatet utifrån de frågor vi ställde under intervjun med stöd 

från utvalda citat. För att förenkla presentationen har vi delat in frågorna i olika teman, vilket 

visas genom rubrikerna. Det kommer endast presenteras resultat under den här delen, 

diskussion och koppling till teori kommer i senare kapitel.   

 

5.1 Våra informanter  
Hur valet av informanter gick till redogjordes i kapitel två, här kommer en beskrivning av de 

specifika personer som deltog i studien samt en kortare beskrivning av deras positioner samt 

företagen de arbetar inom.  

 

Jenny Adolfsson – HR Employer Branding, Holmen  

Holmen är Europas femte största tillverkare av tryckpapper, Europas tredje största producent 

av kartong och underhåller och avverkar även virke från egen skog. Holmen är indelat i tre 

affärsområden vilka är Holmen skog, Holmen paper samt tryckpappret. (Holmen) 

 

Rikard Höög – Brand manager/produktchef Gainomax (Norrmejerier)  

Gainomax är ett av Norrmejeriers registrerade varumärken och tillvekar återhämtnings 

drycker baserade på mjölk. Norrmejerier kallar sig själva för norrlänningarnas mejeri och 

tillverkar diverse mejeriprodukter som går under varumärken vilka är rikskända. (Gainomax, 

Norrmejerier) 

 

Konstantin Irina – Online Communication Manager, SCA   

SCA verkar inom fyra affärsområden med SCA Forest i spetsen som en av Europas mest 

lönsamma producenter av skogsprodukter. De tre övriga är personlig hygien produkter, hygien 

produkter och förpackningar. (SCA) 

 

Malin Johansson – VD Pondus Kommunikation 

Pondus Kommunikation är en reklambyrå som arbetar med att utveckla varumärken och CSR 

projekt på både regional och nationell basis. Deras mål är att kunden (företaget) ska bli nöjd 

samt bidra till en förbättrad samhällsutveckling. (Pondus Kommunikation) 

 

Ulrica Mattisson – Informationsansvarig Thermotech 

Thermotech är en av Skandinaviens ledande leverantörer av system för vattenburen golvvärme 

och vattendistribution. Thermotech erbjuder försäljning utan mellanhänder och målgruppen är 

små och stora företag. (Thermotech)  

 

Tung Le Nguyen – Social Media Coordinator, Atlas Copco 

Atlas Copco är ett internationellt företag som är världsledande leverantör av 

produktivitetshöjande lösningar till industrin. De har till huvudsak tre affärsområden; 

kompressorteknik, anläggnings – och gruvteknik samt industriteknik. (Atlas Copco)  

 

Robin Teigland – Docent inom företagsekonomi inom marknadsföring och strategi 

vid Handelshögskolan i Stockholm. Arbetar även parallellt med internationella projektet 
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NordicWorlds, vilket är ett socialt nätvärk, samt föreläser om bland annat sociala medier och 

dess användning.   

 

5.2 Definition av sociala medier 
Definitionen av sociala medier skiljer sig åt mellan respondenterna, men det är övergripande 

att sociala medierna ses som ett sätt att dela information som erfarenheter, åsikter, dokument, 

bilder och videos samt skapa en dialog med sina målgrupper och kunder. Robin Teigland 

lyfter även fram de sociala medierna som en plattform som möjliggör för användarna att skapa 

något tillsammans, ett skapande som sker i ett samarbete mellan människor runtom i världen 

med olika erfarenheter, befattningar och organisationstillhörigheter. Teigland poängterar också 

vikten av att oavsett kultur, språk eller landsgränser kan alla samlas i en virtuell miljö där alla 

är välkomna.  

 

 

Sociala medier är ett elektroniskt sätt att umgås, personligen använder jag endast 

Facebook, men som företag handlar det även om att övervaka vad som händer inom de 

sociala medierna.”- Rikard Höög, Norrmejerier  

 

 

Konstantin Irina betonar möjligheten att förmedla ett budskap till målgruppen där de finns 

istället för att de själva ska söka efter det och menar med det att man som företag kommer 

närmare sin målgrupp. Han säger också som flera andra av respondenterna att de sociala 

medierna möjliggör för företagen att presentera sig på ett annat sätt än en hemsida kan göra. 

De menar att en hemsida är en strikt plats för information, medan sociala medier erbjuder en 

personlig sida av företaget där dess värderingar och visioner blir synliga samt en plats där man 

kan bjuda lite mer på sig själv. Rikard Höög betonar det personliga och trycker på att genom 

de sociala medierna byggs ett förtroende upp tillsammans med målgruppen, vilket i många 

avseenden kan bli värdefulla.  

 

 

”Inom SCA på koncernnivå har vi inte så mycket kontakt med kunder och så vidare

  men via sociala medier får även vi den kontakten.”– Konstantin Irina, SCA  

 

 

Ulrica Mattisson betonar också att sociala medier är en kanal som uppmuntrar till integrering 

med sina kunder som till exempel annonsering och övriga traditionella medier inte möjliggör. 

Även Malin Johansson definierar sociala medier som en plats där man kan integrera på ett 

eller annat sätt och som möjliggör ett ömsesidigt utbytande av information och material.  

Jenny Adolfsson har ingen specifik definition av sociala medier utan ser det som en bred 

blandning och det hon tänker på när hon hör sociala medier är främst Facebook. Tung Le 

Ngyuen ser sociala medier som ett onlineverktyg där människor kan dela innehåll och 

underlätta interaktionen online mellan olika grupper, såsom mellan både företag och kunder.  

 

 

”Sociala medier är någonting som är väldigt trendigt och hett begrepp just nu, men 

jag tror att det kommer bli normalt, ungefär som internet användningen idag, det 

kommer bli naturligt att använda sig av.” Ulrica Mattisson, Thermotech  
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5.3 Användningen av sociala medier 
Respondenterna uppger att användningen av sociala medier gör marknadsföringen mer 

personlig samt att det möjliggör för att få direkt respons från sina målgrupper. I vilken 

utsträckning de olika respondenterna använder sig av sociala medier skiljer sig åt, men alla 

utom Jenny Adolfsson uppger att de använder sig av sociala medier på något sätt. Jenny 

Adolfsson och Holmen använder sig inte alls av sociala medier idag och ser inte anledningen 

till varför de ska vara där. Jenny Adolfsson menar att ifall Holmen skulle använda sig av 

sociala medier skulle det vara för att stärka kundrelationerna med redan befintliga kunder 

samt att öka den personliga kontakt som de har med dem. Hon anser också att de redan är 

ganska så nära med de kunder som de redan har och än så länge ser hon inte nyttan med 

sociala medier. 

 

Enligt Robin Teigland kan användandet av sociala medier underlätta kontaktprocesser på alla 

sätt och vis om den bara används på rätt sätt. Hon menar att kontaktprocessen blir mer öppen 

och att ju mer djupgående man observerar desto mer värde kan man finna. Robin Teigland 

hävdar att eftersom alla nya idéer är baserade på gamla, kommer man inte komma vidare i 

skapandet om man sitter ensam på en massa idéer och inte delar med sig. För henne används 

sociala medier främst som en kommunikationskanal för skapande och sociala medier kan 

användas där de traditionella medierna inte kan nå fram. Robin Teiglund hävdar också att 

vissa helt nyuppstartade företag inte skulle kunnat existera utan sociala medier, och vikten av 

att traditionella företag nu försöker lära sig vad sociala medier är för något och hur de ska 

kunna använda sig utav dem. Hon ser möjligheten inom sociala medier att kunna komma 

närmare sina kunder och kunna bjuda in kunderna i allt som händer inom företaget. Med detta 

menar Robin Teigland att hela värdekedjan inom företaget såsom produktutveckling, 

idéutveckling, kundtjänst och service blir synlig för allmänheten. Hon tror även att största 

betydelsen att bryta sig ur de traditionella mönster beror på hur öppna företagen är och hur 

villiga de är att ta emot nya värdeskapande aktiviteter.  

 

 

”Jag använder Twitter, Facebook och LinkedIn varje dag, flera timmar om dagen för 

att hålla mig uppdaterad om vad som händer inom mitt forskningsfält” – Robin 

Teigland, docent 

 

 

Robin Teigland uppdaterar också andra om vad hon gör i sina projekt för att både kunna samla 

in information och kommunicera med hela världen. Hon menar att sociala medier tar tid att 

lära sig och man måste lägga det på toppen av allt man redan gör och att det handlar om 

förändring i sitt sätt att arbeta. Eftersom förändringar är något nytt måste man sluta göra 

någonting annat vilket innebär att man måste lägga det på toppen av alla 

kommunikationskanaler man redan använder. Det håller Tung Le Nguyen med om som uppger 

att han använder sig bland annat utav Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter och Wikipedia 

inom Atlas Copco.  

 

 

”We use Social Media to tap in to the area that traditionell media can not reach. And 

the website is very important, I see the good website as a foundation, a hub which all 

Social Media channels point to” – Tung Le Nguyen, Atlas Copco 
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Åsikten om att sociala medier bidrar till en möjlighet att vara mer personlig återkommer hos 

Malin Johansson. För henne har sociala medier två olika betydelser, dels sitt egna bruk och 

dels som marknadsföringskanal. Malin Johansson anser att sociala medier är ett otroligt bra 

sätt att kommunicera utanför de ‖stela‖ webbplatserna. Hon upplever att webbplatsen får vara 

mer statisk idag och det företaget gör, visas oftast via Facebook. Just möjligheten till att vara 

personlig menar hon passar bättre till deras företag, då de vill vara en personlig och kundnära 

byrå. Enligt henne pratar de på företaget om sociala medier i stort sätt varje dag och deras 

kunder har mycket funderingar kring hur de ska använda dessa, vilket gör att olika aspekter 

behandlas. Spannet från hur man ska göra till vilka etiska avvänjningar man ska göra och hur 

man ska förhålla sig till transparensen är några av de aspekter som diskuteras. Malin 

Johansson uppger att de i dagsläget använder sig av Facebook och Twitter i 

marknadsföringssyfte samt YouTube som ett arbetsverktyg och för att hämta inspiration.  

 

 

”Vi är nog väldigt mycket mentalt, hela tiden i sociala medier”. – Malin Johansson, 

Pondus Kommunikation 

 

 

Thermotech uppger att de använder sociala medier i syfte att vara mer personliga och kunna 

dela med sig av sina idéer. Ulrika Mattisson poängterar att sociala medier inte bara ska vara en 

plattform för pressreleaser och liknande, utan också ett sätt söka kontakter. Enligt henne har 

Thermotech nyligen börjat jobba med sociala medier och de använder sig av Facebook där de 

är aktiva samt arbetar inom MyNewsDesk och har även nyligen startat en blogg där det är 

tänkt att bland annat att deras VD ska vara aktiv.  

 

 

”Tanken med vår blogg att vi ska skriva personliga tankar och funderingar om 

företaget” - Ulrika Mattisson, Thermotech  

 

Konstantin Irina säger att SCA:s huvudsakliga syfte med användandet av sociala medier är 

alltid att skapa affärer. Han menar att inom SCA använder de sociala medier för att göra 

företaget tydligare och uppmärksamma SCA som koncern samt för att främja att SCA är ett 

företag som inte har ‖missat tåget‖. Han betonar också att fördelen med dialogen med 

kunderna inom sociala medier blir naturligare än en traditionell webbplats. Detta då SCA som 

koncern och på koncernnivå inte har så mycket kontakt med kunder vilket underlättas inom 

sociala medier då de kommer kunderna närmare. Han menar att inom sociala medier kan man 

‖bjuda‖ mer på sig själv genom filmer, tävlingar, bilder och har en direkt kontakt med sina 

målgrupper. Irina uppger att SCA är aktiva inom en rad olika sociala medium, däribland 

YouTube, Facebook, Slideshare, LinkedIn samt lanseras en innovationsblogg inom kort. Idag 

sker även viss rekrytering via Facebook vilket han ser som någonting som kommer utvecklas 

mer.  

 

 

”Man förväntas finnas inom sociala media där folk finns då man kan presentera 

företaget på ett helt annat sätt an vad man kan göra på en webbplats som håller en 

mycket striktare ton” - Konstantin Irina, SCA 
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När det kommer till varumärkenas olika personligheter betonar Rikard Höög vikten av att 

hitta rätt väg att gå på och att de olika varumärkena måste ta olika vägar just därför, det 

medför att användningen ser väldigt olika ut. Enligt honom handlar det om att skapa en dialog 

med konsumenterna, i den utsträckning att använda sociala medier som ett bollplank för nya 

idéer på ett kostnadseffektivt sätt. Rikard Höög menar att de sociala medierna underlättar för 

att på ett kostnadseffektivt sätt umgås då det är dyrt att fysiskt umgås med sina kunder samt att 

det underlättar för undersökningar av produkter och för att samla in information. Han lyfter 

även fram en nackdel med att företaget inte får kontakt med de kunder som inte gillar 

produkten i samma utsträckning som de som gillar produkten, deras åsikt är också värdefull 

och bör lyssnas till. Han nämner en produktlansering inom företaget där panelen rekryterades 

via Facebook och deras åsikter ligger till grund för fortsatt produktutveckling. Detta är något 

som Rikard Höög menar att företaget kommer att fortsätta med och utveckla ännu mer. Rikard 

Höög uppger att de använder Facebook och bloggar i huvudsak men Twitter finns men 

uppfyller inte de syften som Gainomax önskar få med sociala medier.  

 

 

”Användandet av sociala medier är ett bra sätt att samla information på. Istället för 

att göra en undersökning så kan man ”bolla ut” frågan via facebook istället. Vi kan 

sprida nyheter och sprida den information vi vill genom användandet och de kunder 

som finns inom de sociala medierna är där frivilligt och uppskattar den information de 

får”- Rikard Höög, Norrmejerier  

 

 

5.4 Möjligheterna med sociala medier 
Respondenterna uppger att tvåvägskommunikationen, sammankopplingen mellan hemsida 

och de olika sociala medierna som används, hitta och skapa nya kontakter samt stärka redan 

befintliga kundrelationer är de största möjligheterna med sociala medier.  

 

”Jag tycker att sociala medier är helt suveräna. Min vision har alltid varit att man ska 

använda sig mer utav internet för att hjälpa och effektivisera affärer och sådana saker. 

Jag tror att det blir lite grann en revolution med Facebook och sociala medier 

eftersom det finns väldigt mycket funktioner.” Malin Johansson, Pondus 

Kommunikation 

 

Ulrica Mattisson ser möjligheterna med sociala medier men beskriver deras målgrupp som en 

‖dataomogen‖ grupp, med många små företag samt en äldre generation. Men hon tror att 

generationsskiftet är på gång men det tar längre tid med förändringar inom den bransch de 

befinner sig i. Ulrica Mattisson beskriver även möjligheten att kunna lyssna på målgruppen 

och även följa med vad som händer inom branschen. Rikard Höög betonar möjligheterna med 

att nå kunder på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, han menar att uppmana människor att 

trycka på en ‖gilla-knapp‖ inte är ett betungande för en konsument. Men den största 

möjligheten för Gainomax och Rikard Höög är den feedback som sociala medier möjliggör. 

Rikard Höög ser även möjligheterna med att via de sociala medierna genomföra 

kundundersökningar och dylikt i framtiden då det är mer utbrett, det ser han som ett steg i 

varumärkesbyggandet.  
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”Möjligheterna är väl just det att få en tvåvägskommunikation med målgrupperna, 

möjligheten att ha kontakt med medarbetare och på så sätt finns möjligheten att skapa 

samhörighet internt också. Där är vi inte idag men det finns några som är med i 

Facebook gruppen men i dagslägget är det ingen mer än vi som jobbar med att göra 

inlägg på sidan.” Ulrica Mattisson, Thermotech  

 

 

Konstantin Irina håller med om att vissa branscher är mer tröga än andra och att det tar längre 

tid för acceptans. Men han menar att plattformen redan finns tillgänglig så vill man sprida ett 

budskap är det enkelt att göra det. Jenny Adolfsson ser svårigheterna med att verka inom de 

sociala medierna inom B2B på samma grunder som Ulrica Mattisson och hävdar också att 

möjligheterna är större där målet är en slutkund.  

 

”Med de sociala medier finns lösningarna redan där ute och vi behöver inte själva 

bygga upp plattformarna utan de finns redan där. Att lägga upp filmer, bilder och 

information, det går snabbt att komma igång med det om vi har ett budskap vi vill 

sprida.”– Konstantin Irina, SCA 

 

 

Kommunikationen mellan kunder och leverantörer kan förbättras samt förenklingen att koppla 

samman de anställdas intressen och hitta extern expertis, menar Robin Teigland. Tung Le 

Nguyen menar att kontaktprocessen har blivit enklare och att möjligheten att hitta den 

kompetensen som söks blir lättare, det håller även Konstantin Irina med om. Malin Johansson 

är lite mer tveksam till etableringen av nya kontakter men menar att möjligheter finns där, 

vilket även Rikard Höög håller med om så länge man hittar och kontaktar varandra på rätt sätt.   

 

 

” I have contacted and have been contacted with some professionals on LinkedIn and SM 

offers quite useful information in the contact process.  “- Tung Le Nguyen, Atlas Copco 

 

 

5.5 Marknadsföringsstrategin  
Den grundläggande marknadsföringsstrategin har i grunden inte ändrats eller påverkats mer än 

att sociala medier finns med som ytterligare en kanal att sprida företagens budskap. Jenny 

Adolfsson uppger att de ännu inte börjat använda sociala medier då det tar tid från annat men 

att sociala medier endast skulle fungera som ett komplement till de övriga kanalerna. Malin 

Johansson är den enda som uppger att deras marknadsföringsstrategi ändrats sedan tillkomsten 

av sociala medier. Hon berättar att tidigare var deras hemsida det viktigaste mediet men nu 

tycker hon att Facebook blivit allt viktigare. Malin Johansson menar att Facebook möjliggör 

nyanseringar i en större utsträckning än övriga medium. Tung Le Nguyen uppger att deras 

marknadsföringsstrategi inte ändrats mer än i den bemärkelse att de tar tid att diskutera vilka 

möjligheter som de sociala medierna kan bidra med när de gör affärer.  
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”När det gäller webb marknadsföring så går vi på bredare front och man har fattat att 

man bör synas på bredare kanaler, samt koppla ihop de olika. Hittar man oss 

någonstans ska man kunna komma vidare så det blir ett nätverk man jobbar i kan man 

säga, så man försöker sprida allt åt så många håll man kan så det ska synas och ge 

effekt på sökmotoroptimering.” Ulrica Mattisson, Thermotech.   

 

Ulrica Mattisson beskriver förändringen som de sociala medier fört med sig som en 

sammankoppling till de övriga annonseringarna där de vill synas på bredden och samtidigt ha 

möjligheten att koppla samman allt de gör. De har även blivit mer aktiva med att dela 

instruktionsvideos och liknande via sociala medier. Konstantin Irina uppger att strategin 

förändrats lite då det genom sociala medier går mycket snabbare så behövs inte allt ges ut i 

pappersform först som det gjorts tidigare. Robin Teigland anser att användningen av sociala 

medier ska genomsyra hela företaget och att de värdeskapande aktiviteter som företaget gör 

kan bli synliga med sociala medier, men hon säger också att många traditionella företag är i 

inlärningsfasen av användandet av sociala medier.  

 

”Vi försöker vara lika bra på de gamla kanalerna som vi är på de nya kanalerna. De 

kompletterar varandra, så det är svårt att jämföra då alla kanaler har sina för och 

nackdelar och används till olika syften. Kampanjer som vi startar nu märker man att 

vi bytt lite strategi genom att gå digitalt istället för via papper..” – Konstantin Irina, 

SCA 

 

Det är endast Tung Le Nguyen och Konstantin Irina som uppger att de jobbar heltid med 

sociala medier. Övriga har ingen fast anställd som jobbar med detta utan många gör det som 

ett komplement, medan andra inte har något direkt avsatt tid att jobba med sociala medier. 

Rikard Höög säger att det nog finns många företag som inte vet hur de ska agera inom sociala 

medier och hur användningen ska gå till, varför utbildning är en viktig del och brist för att 

kunna komma igång med dem. Rikard Höög uppger också att de inte ändrat den 

grundläggande strategin utan ser sociala medier som ännu en kanal som kan ge möjligheter att 

nå ut till konsumenterna.  

 

”Det är än så länge en allmän kanal till konsumenterna. Att anställa andra utifrån 

känns fel då sociala medier handlar om förtroende och en personlig koppling”. – 

Rikard Höög, Norrmejerier  

 

 
5.6 Kundrelationerna 
Tung Le Nguyen anser att kundrelationerna har förbättras av sociala medier men betonar att 

Atlas Copco öppnade den nya kanalen för kunder att kommunicera till företaget men inte i 

syfte att uppmuntra dem till att klaga. Hemsidan anser han dock vara grunden till alla sociala 

medier, medelpunkten där de sociala medierna knyts samman. Nguyen uppger också att den 

mesta interaktionen med kunderna sker via deras Facebook-sida. Till och med företaget 

Holmen där sociala medier inte används tror att vid användandet av sociala medier skulle 

kundrelationerna utvecklas till att bli bättre på att skapa närmare relationer. Jenny Adolfsson 
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betonar att en första kontakt eventuellt skulle anses som seriöst inom sociala medier men inte 

mer. Hon anser även att en bra hemsida är jätteviktig och ifall interaktionen skulle öka mer på 

hemsidan hävdar hon att hon skulle uppdatera den oftare och underhålla den mer vid ökat 

intresse. 

 

 

”Om vi skulle använda sociala medier skulle säkert kundrelationen bli bättre och 

närmare.” - Jenny Adolfsson, Holmen 

 

 

Malin Johansson anser att kundrelationerna har påverkats mer indirekt än direkt då hon tror att 

det är snarare är deras intressenter som har påverkats istället för deras befintliga relationer. Att 

bli kontaktad via sociala medier upplever hon som ett seriöst tillväga gångsätt då många av 

deras kunder är aktiva på Facebook.  

 

 

”Jag tycker att det har påverkat vårt nätverks uppfattning om företaget, det kanske 

inte alltid är våra kunder men det är våra intressenter som är intresserade av oss och 

de som följer vår utveckling; där har det påverkats jättemycket”.– Malin Johansson, 

Pondus Kommunikation. 

 

 

Irina Konstantin upplever att det väldigt sällan kommer negativa saker i och med den 

förbättrade kundrelationen. Enligt Irina är han rädd att det ska komma kritik från kunder som 

hör av sig men att det dock är fler nöjda kunder som hör av sig vilket uppskattas inom 

företaget. Konstantin Irina betonar barriären som företagen måste överkomma vilket är att 

urskilja när man företräder sitt företag eller sig själv som privatperson inom sociala medier.  

Detta upplever Konstantin Irina som ett hinder vid kontaktprocessen, speciellt med 

företagskunderna vid samarbeten där man gör någonting tillsammans inom de sociala 

medierna. Han upplever att sociala medier har främjat nya kunder i och med att kunderna har 

hittat nya vägar inom sociala medier till deras hemsida. Detta gäller även när det kommer till 

nya investerare då vissa investerare har fått ett nytt intryck av SCA som företag, då de har 

kunnat följa vad som händer inom företaget via de sociala medierna. Han menar att detta har 

gynnat SCA då det uppskattas av investerare att det finns mer än bara siffror från deras 

rapporter. Den ökade integreringen via hemsidan som är en följd av sociala medier anser Irina 

var den bästa kundtjänsten vilket också bidrar till starkare kundrelationer.  

 

 

”Kunderna uppskattar att de kan bidra med någonting, de gillar produkterna. Det blir 

positivt både internt och externt när uppskattningen syns”. - Konstantin Irina, SCA 

 

 

Rikard Höög anser att kundkontakten har definitivt blivit bättre och fördjupad via sociala 

medier. Han menar att detta kan ses både via direkta inlägg och kommentarer på Facebook 

samt de bloggar som de följer. De får även en uppfattning om trender genom den förbättrade 

kommunikationen. Att bli kontaktad via sociala medier menar Rickard Höög som seriöst 

beroende på hur företaget hanterar det och på vilket sätt. Han anser att det handlar om kontroll 

och att det inte skulle kunna hanteras via Facebook. Dock skulle kontakten kunna användas så 
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länge företaget kan hänvisa till en annan plattform samt under strukturerade former. Han 

menar att ökningen av deras sponsorförfrågningar inte kan pekas på användandet av sociala 

medier och att företaget syns där men däremot kan de se vilken kanaler som kampanjerna 

kommer ifrån.  

 

 

”Att finnas, vad som ska finnas på hemsidan och vad som är en bra hemsida är ju 

olika beroende på varumärket, vissa behöver ju bara skyltfönster medans för andra 

behöver man kanske lite mera levande innehåll, men det är ju något som förändras” - 

Rikard Höög, Norrmejerier  

 

 

Robin Teigland menar att om man använder sociala medier på rätt sätt så kan kundrelationerna 

förbättras genom en närmare relation. Hon betonar att det beror på företaget och om de agerar 

på rätt sätt så kan det även leda till att kunderna skapar en egen dialog till företaget och 

sinsemellan varandra. Ulrika Mattisson anser inte att kundrelationerna har påverkats genom 

sociala medier på Thermotech men har en förhoppning om det. Hon hoppas på att kunna ha en 

tvåvägskommunikation med kunden och kunna vara mer företagspersonlig. Hon menar att hon 

inte skulle föredra för att bli kontaktad av kunder och leverantörer via sociala medier. 

Möjligheten till att söka kontakt är målet men det ska inte vara något påtvingande. Hon 

upplever det vara konstigt att kontakta kunder genom att skriva inlägg via sociala medier 

vilket de på Thermotech aldrig skulle göra hävdar hon.  

 

 

 

”Vi har inte fått någon snurr på tvåvägkommunikationen ännu”, - Ulrika Mattisson, 

Thermotech 

 

 

 

5.7 Branschskillnader   
Jenny Adolfsson menar att de mer traditionella företagen med endast B2B kunder som 

målgrupp har det svårare. Företag i de mer moderna branscherna har en anledning att synas i 

de nya medierna som sociala medier och bör vara aktiva inom de kanalerna för att visa att de 

är med, menar Jenny Adolfsson.  

 

 

”Det handlar om kreativiteten, men det kan man vara inom alla branscher. Men fördel 

inom produkt och service marknaden som erbjuder kunden produkter som ligger nära 

konsumenten. Jag har svårt att se hur ett finansföretag skulle använda det, men det 

finns ju alltid någon som är intresserad. Det handlar, för mig, om den fritid som 

målgruppen har som nyttjas med att använda sociala medier, så personlig nytta och 

relevans är det viktiga. ” – Rikard Höög, Norrmejerier  

 

Det är helt klart en fördel inom de branscher där kunderna redan är aktiva inom de sociala 

medierna, vad som ska publiceras och spridas via dem för att aktivera och locka 

kundgrupperna är oklart för många mer traditionella branscher, menar Malin Johansson.  
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”Ja absolut, jättejätte stora skillnader är det mellan branscherna. Jag tror att idag är 

det lättast att motivera Facebookanvändningen mot de som jobbar direkt mot 

konsument, alltså egentligen inte B2B utan B2C. Därför att då kan du jobba konkret 

med erbjudanden.” – Malin Johansson, Pondus Kommunikation  

 

Konstantin Irina säger att inom de mer traditionella branscherna som inom exempelvis 

skogsbranschen måste man lyfta fram andra aspekter (såsom miljön) som intresserar fler för 

att lyckas inom sociala medier. Tung Le Ngyugen menar att den stora skillnaden inom 

branscherna beror på hur kundbeteendet och hur mottagliga de är inom sociala medier.  

 

”Vår bransch är en utmaning. Men det går snabbt och allt fler ser möjligheterna och 

nyttan och med uthållighet kommer man se effekterna av det även inom vår bransch.”- 

Ulrica Mattisson, Thermotech 

 

Robin Teigland betonar att det beror mycket på hur företaget är för att lyckas inom sociala 

medier. Företag som är öppna för att ta emot nya möjligheter och våga använda nya kanaler 

har en fördel gentemot företag som inte vågar ta det steget. Inom just B2B företag finns flera 

sociala medium som kan fungera bra menar Robin Teigland, Twitter är jätte bra att använda 

sig av i avseende för kundtjänst och LinkdIn kan användas genom hela värdekejdan för att 

skapa försäljning. Teigland menar också att företagen måste finnas där deras kunder och 

leverantörer finns, vilket avgör hur pass mogen branschen är.  De företag som arbetar med 

eftermarknad har ett klart syfte med användningen av de sociala medierna, där kunder och 

företaget själva kan följa upp och göra rekommendationer via sociala medier, hävdar Malin 

Johansson. Hon hävdar också att ett problem som många B2B företag har är att erbjuda en bra 

kundsupport. 
 

 

”Tror att det är lättare när man har kundprodukter än inom B2B som inom skog och 

så men jag tror vi kommer se mer sociala medier som är mer specialiserade inom sin 

bransch och som inte är helt öppen för allmänheten, som för pappersbranschen och 

skog. Vi har Facebook grupper inom Forest så de dyker ju upp”. – Konstantin Irina, 

SCA  

 

 

5.8 Varumärket 
Att man genom sociala medier kan skapa en mer personlig bild av företaget och därmed av 

varumärket uppger respondenterna. De sociala medierna kan nå ut och stärka varumärkets 

värden där de övriga medierna inte når fram. Det är också tydligt att respondenterna inser att 

det viktigt att följa upp och vara förberedd på att svara och förtydliga information då negativa 

kommentarer eller klagomål sprids genom sociala medier. Jenny Adolfsson ser den personliga 

relationen som kan fås till företaget genom sociala medier som den viktigaste faktorn till att 

kunna stärka varumärket genom de sociala medierna.  
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”Sociala medier kan stärka varumärket genom en närmare kontakt med intressenter 

men också med kunderna på sikt. Detta genom att vi mer tydligt kan visa vad vi står 

för och vilka värderingar vi har. Vi kan även vara mycket mer personliga och det är 

otroligt viktigt, för ett av våra kärnvärden är att vi ska vara kundnära, så därför är det 

otroligt viktigt för vårt varumärke.” – Malin Johansson, Pondus Kommunikation 

 

Robin Teigland betonar risken som finns om man inte agerar på rätt sätt och följer upp vad 

som sägs om företaget och var dess namn förekommer inom olika medier. De sociala 

medierna påverkar varumärkena i en stor utsträckning eftersom ”you don´t own your brand 

anymore”, menar Teigland. Kontrollen över varumärket har försvunnit i och med de sociala 

medierna, det man kan göra är att försöka påverka vad som skrivs men eftersom sociala 

medier är så pass öppna kan man inte längre kontrollera allt som skrivs. Det medför att det 

krävs nya sätt att tänka kring varumärken menar Teigland. Teigland tar även upp aspekten av 

att vara aktiv på Facebook men att ingenting händer på sidan, hon menar att det kan minska ett 

varumärkes trovärdighet lika mycket som ett dåligt rykte. Tung Le Ngyugen uppger två 

viktiga aspekter i och med att stärka varumärket genom sociala medier. Det första är att de 

sociala medierna når ut där de traditionella medierna inte når fram samt för att stödja 

ryktesspridning online.  

 

 

”Ja jag tror att sociala medier kan stärka varumärket. Det blir tydligare med sociala 

medier att det är SCA som är moder bakom våra olika varumärken, det blir ett paraply 

inom de sociala medierna att det är SCA som står bakom. På Youtube till exempel har 

vi samlat alla våra reklamfilmer på samma ställe.” Konstantin Irina, SCA  

 

Konstantin Irina menar också på att med en negativ kommentar kommer ofta tio positiva som 

följd, vilket gör att konsumenterna ofta försvarar varumärket frivilligt. Flera respondenter 

klargör också att man inte kan hantera allt som skrivs och nämns om varumärket och 

produkterna inom de sociala medierna men menar att man får välja ut de diskussioner som 

anses mest relevanta att delta i. Men det huvudsakliga målet är att vända det negativa till 

något positivt. Han menar också att genom att vara aktiv inom de sociala medierna visar på att 

företaget är innovativt och modernt, vilket givetvis stärker varumärket.  

 

”Skräckblandad förtjusning i användandet av sociala medier.” – Rikard Höög, 

Norrmejerier  

 

Rikard Höög anser att hemsidan har en stor del i varumärkesbyggandet och i syftet att 

informera. Den ska vara uppdaterad, levande och tillgänglig. Men eftersom han även ser de 

sociala medierna som ett sätt att umgås med sina konsumenter gör det att man kan stärka 

varumärket avsevärt på en personlig nivå, men samtidigt är det lätt att trampa fel också. Höög 

menar att det är viktigt att vara medveten om att det uppmuntrar till mycket negativa 

kommentarer också och att det är något man måste vara medveten om. Ulrica Mattisson 

uppger inga direkta effekter som sociala medier kan ha på varumärket mer än att det möjliggör 

en personlig prägel på marknadsföringen. Hon anser även att hemsidan blir ett allt viktigare 
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skyltfönster och att de traditionella medierna används allt mer sällan i syfte att stärka 

varumärket.  

 

5.9 Hinder   
Respondenterna uppger att det största problemet med användandet av sociala medier ligger i 

snabbheten och att det på ett okontrollerat sätt kan bli en så stor dialog att det inte längre är 

hanterbart. Malin Johansson ser inga problem med användandet av de sociala medierna och 

trycker på att det beror på sina duktiga medarbetare. Hon berättar att de i nuläget inte 

använder sig av någon annan marknadsföringskanal än nätverkande inom sociala medier och 

då främst Facebook. Hon menar att traditionellt pratar man kanske om att företag blir för 

publikt och kan bli ifrågasatt men Malin Johansson tycker inte det är någon jätterisk då hon 

tycker att de får möta de som ställer frågorna och få då också möjlighet att möta dem 

offentligt. Hon lyfter fram sina bra medarbetare inom sitt företag som har gjort det möjligt för 

användandet av sociala medier att fungera så bra då de har hittat en bra tonalitet själva. Malin 

Johansson betonar därmed att de inte upplevt några bekymmer eller funderingar och lägger till 

att de nått 700 personer på ett halvår genom de sociala medierna. Detta anser hon vara bra då 

detta endast är tack vare sitt nätverkande, då de inte har någon annan marknadsföring. Hon ser 

väldigt få risker och hinder utan nästan bara fördelar men en nackdel hon nämner kan vara att 

deras konkurrenter får en uppfattning om hur de arbetar inom de sociala medier och tar efter.  

 

 

 

”Traditionellt pratar man kanske om att företag blir för publikt och kan bli ifrågasatt 

men jag tycker inte det är någon jätterisk då jag tycker att vi får möta de som ställer 

frågorna och få då också möjlighet att möta de offentligt Vidare får våra konkurrenter en 

uppfattning om hur vi gör saker och plockar upp bitar utav det vi gör och det blir lite 

jobbigt samtidigt som man får vara ännu mer på tårna”.– Malin Johannson, Pondus 

Kommunikation   

 

Jenny Adolfsson som arbetar inom Holmen vilken i nuläget inte är aktiva inom sociala medier 

anser att det största problemet är att det tar för mycket tid från annat och att de inte har någon 

inom företaget som är så pass intresserad av sociala medier för att ta på sig rollen att göra 

Holmen aktiv inom de nya kanalerna, men om de skulle vara aktiva där menar hon att det inte 

skulle finnas några hinder. De sociala medierna öppnar upp för en kommunikation och finns 

inom ett forum som gör det möjligt att dela sina erfarenheter och åsikter med mycket fler 

människor än tidigare, det kan bli ett problem på grund av ökande klagomål menar Tung Le 

Nguyen. 

 

 

―I remember a saying:”if the customer is happy, they’ll tell three people, if he is not 

happy, he will tell 300 people”. – Tung Le Nguyen, Atlas Copco 

 

 

Enligt Tung Le Nguyen har AtlasCopco en stark företagskultur inom företag där de flesta 

cheferna föredrar de traditionella sätten att göra affärer på inom B2B och är därmed försiktiga 

när det kommer till att pröva nya saker. Ett annat hinder är att företaget är en utlokaliserad 
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organisation vilket gör det svårare att implementera sociala medier genomgående in i 

företaget.  

 

 

“We are a strong engineering culture company and most of the managers are belong to the 

boom generation. Therefore, they prefer the traditional B2B way of doing business and 

quite hesitate to try the new things. However, our president is very open minded and 

supportive about Social Media. Besides, there are quite many employees are interested in 

Social Media, some even start their own community to facilitate the business.” Tung Le 

Nguyen, Atlas Copco 

 

Ulrika Mattisson hävdar att Thermotech inte har upplevt motsättningar vid användandet utav 

sociala medier ännu. Enligt henne var det mycket diskussion på företaget om att de sociala 

medier innebär att man måste exponera sig och risken med negativ kritik som hängs ut för allt 

och alla. Samtidigt menar hon att det är bättre att vara med i de sociala medierna då den 

negativa kritiken som skrivs om företaget redan finns där ute och att det är bättre att de är 

medvetna om det och kan bemöta denna kritik. Hon tror dock att det är en risk som man får ta 

men hanterar man den på rätt sätt är det inga problem utan kan då vända det till någonting 

positivt. Ulrica Mattisson hävdar också att en motsättning är tidsaspekten och den brist på tid 

att jobba med sociala medier. Vidare säger Mattisson att deras produkter är sällanköpprodukter 

vilket är en svår produkt att nå ut till kunder via till exempel Facebook eller andra sociala 

medier.  

”Det är fortfarande så att vi inte avsatt någon viss tid för att jobba med sociala 

medier, utan man jobbar med när det finns saker att berätta och tyvärr har det blivit 

lite lite under en tid nu och det är ju en risk nu när man är i början. Det är svårighet 

att hitta tid bland allt annat, att direkt avsätta tid för det. Vi har inga direkta direktiv 

att jobba med det ex 25 % eller så.” Ulrica Mattisson, Thermotech  

 

 

Ett annat hinder som nämns är den enkelheten att öppna upp en ny sida eller ett Facebook 

konto som gör det möjligt för vem som helst att under kort tid ha möjligheten att skapa nya 

sidor, vilket kan därmed bli för okontrollerat menar Konstantin Irina. Han ser också risken 

med att tappa kontroll på bilder, filmer och dylikt som man lägger upp. Detta kan bli 

problematiskt och till slut inte ge en enhetlig bild av företaget, då till exempel olika 

landsorganisationer skapar sina egen sidor. Men Irina nämner också att det mest är en rädsla 

för vad som skulle kunna inträffa, det händer nästan aldrig menar han.   

 

 

”Internt tar sociala medier upp mycket arbetstid och kan belasta nätverket” - 

Konstantin Irina - SCA 

 

 

Alla branscher är inte heller mogna för den här sortens medier utan vill fortfarande göra på de 

mer traditionella sätten uppger Ulrica Mattisson och får medhåll från både Tung Le Nguyen 

och Konstantin Irina. De menar att branschen präglas av ett annat sätt att tänka men att ett 

generationsskifte är på gång som kan komma att gynna användningen av sociala medier.  
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”Den största barriären är attityden hos de anställda. Uppfattningen om att Facebook 

bara finns till för tonåringar som lägger upp festbilder är felaktig då vissa företag 

använder de sociala medierna som sin enda marknadsföringskanal. Motsättningen 

handlar om hur man ska förmedla det till sina kunder, men många företag förstår inte 

hur de ska använda sig utav sociala medierna.” – Robin Teigland, docent 

 

 

Ett annat problem som Robin Teigland tar upp är hur de anställda på företaget ser ut, vilken 

målgrupp de till majoriteten är i samt vilken åldersgrupp som kunderna är i. Det är inte i 

huvudsak den teknologiska barriären som är i fokus utan den mentala och den oförståelse för 

vilken nytta användandet av sociala medier kan göra för ett företag. Hon upplever att den 

största barriären är attityden hos de anställda. 

 

Rickard Höög har inte upplevt några hinder inom användandet av sociala medier och tror att 

det beror på att företaget har ett starkt varumärke. Enligt honom visste de inte vad de hade att 

vänta sig till en början men säger sig vara ganska nöjda just nu då de växer sakta med säkert 

och värnar om de kunder de har i viss mån via de sociala medierna. Motsättningarna tror han 

kan vara att inte kunna hantera den dialog som förs via sociala medier då det skulle komma in 

personer på sidorna som bara vill skada eller förstöra. Än så länge har han inga egna 

erfarenheter av motsättningar inom användandet. Han menar att han har svårt att se en hotbild 

på Facebook som enligt honom är ganska förskonat då det för det mesta är rak och ärlig kritik 

som går att bemöta. Dock lyfter han fram bloggar och forum där de inte äger plattformen som 

mer hotfulla då de själva inte kontrollerar källan. Klagomål och negativa kommentarer som 

förekommer i viss utsträckning kan man vända till någonting positivt, vilket han också tar 

upp. Ibland är det låg nivå på diskussioner och inlägg och då är det inte värt att lägga sig i då 

det skadar mer än det hjälper menar han.   

 

 

”Det är lätt att trampa snett och då går det extremt fort i sociala medier så det kräver 

ju att ha tungan rätt mun” - Rickard Höög, Norrmejerier  

 

 

5.10 Framtiden  

Respondenterna uppger att sociala medier endast är i en utvecklingsfas och att de är här för att 

stanna. Frågan och utmaningen är i vilken form de kommer anta och vilka sociala medier som 

kommer vara de bättre och vilka som kommer vara mindre gynnsamma. Ulrica Mattisson 

betonar att det kommer bli ännu viktigare inom deras bransch i framtiden men att 

utvecklingen får bestämma inom vilket socialt medium det blir inom. Hon tror att sociala 

medier inte är ‖en fluga‖ utan att det är något som kommer bli allt viktigare. Mattisson ser 

även att användandet kan komma att ändras i framtiden och ser möjligheter med att göra fler 

kundenkäter och liknade via de här medierna.  Konstantin Irina håller med och tror att det i 

framtiden kommer finnas mer specificerade plattformar för olika branscher där fokus ligger 

mer på de specifika frågorna som rör branschen. Arbetet inom de sociala medierna kommer att 

utvecklas och inte vara fokuserat på en person som det är på många företag idag, menar 

Konstantin Irina. Det kommer genomsyra hela företaget där alla bidrar på sitt område. Han 



50 

 

tror också det kommer vara ett grundkriterium i framtiden att kunna göra saker inom sociala 

medier.  

 

 

”Hur framtiden ser ut och vilken kanal som kommer vara mest lämpad är svårt att 

fastställa. Det är en läroprocess där ingen kan bli expert då det förändras så pass 

snabbt. Viktig att stå på tå och inte bli för bekväm och tro att man kan sociala medier 

bara för man har en fanpage på Facebook, måste vara anpassningsbar och följa 

utvecklingen.‖ – Rikard Höög, Norrmejerier  

 

 

Rikard Höög säger att de i framtiden vill bli bättre med att öppna upp dialogen med kunderna 

ännu mer för att ‖bolla‖ idéer samt för att öka rekrytering av olika slag. Intresset för de sociala 

medierna kommer att öka och öppenheten gentemot de nya medierna kommer bli bättre, 

menar Tung Le Nguyen, och betonar även att användningen måste börja inom företagen för att 

sedan sprida sig till kunderna. Det är någonting som de anställda inom Atlas Copco redan nu 

blir bättre och bättre på, då fler kollegor lär känna och kommer i kontakt med fler nya 

människor. Nguyen hävdar också att vi kommer bli bättre på att kontakta de rätta 

människorna, tillfredställa kunderna samt nå nya kunder.  Det kommer även underlätta att 

följa upp och göra egna undersökningar för att dels se vilka kanaler som är mest gynnsamma 

eller trafikerade men även för att göra kundundersökningar, vilket majoriteten håller med om.  

 

 

”Att sociala medier kommer utvecklas och stanna i framtiden är jag säker på. Men jag 

tror inte Holmen kommer vara där om ett år. Kanske om tio år kommer vi att finnas på 

sociala medier. Om det ska ske är det antagligen jag som måste göra något och det 

känner jag inte att jag varken har tid eller lust eller glädjen att göra. Ska det fungera 

inom Holmen måste det komma in en ung person som brinner för det här.”  

- Jenny Adolfsson, Holmen  

 

 

Malin Johansson ser positivt på framtiden och tycker att internet är det bästa mediet för att 

hjälpa och effektivisera affärer. Kan man acceptera och anpassa sitt företag till de 

förutsättningar som till exempel Facebook erbjuder har ett företag mycket att vinna, 

integreringen blir enorm och det möjliggör för alla företag att ta del av möjligheterna. Malin 

Johansson menar att förr behövdes mycket pengar för att bygga upp system som gjorde det 

som sociala medier gör idag, idag kostar det inget mer än den tid som läggs ner på 

användningen. Malin Johansson betonar också fördelarna med att företagen blir mer publika, 

företag kommer få högre krav på sig gällande etiska frågor samt hur de tjänar pengar vilket är 

väldigt intressant och viktigt för varumärket menar hon. Större möjligheter för alla företag 

oavsett storlek att integrera med sina kunder och skarpare kritik mot företagen samt 

möjligheter att främja entreprenörskapet är fler aspekter som Malin Johansson tror på i 

framtiden. 

 

 

”Jag tycker inte det finns något negativt med framtiden, jag gillar ju utveckling, jag 

tycker det finns bra kraft åt alla håll, jag tror och hoppas att det kommer att skapa bra 
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förutsättningar och ställa bra krav på alla som är ute och agerar på internet.”  - 

Malin Johansson, Pondus Kommunikation 

 

 

Robin Teigland ser att sociala medier är en trend, men det är en trend som endast är i en 

utvecklingsfas och att vi endast är i början av något som kan komma att bli hur stort som 

helst. Idag finns företag vars enda marknadsföring sker via sociala medier och det som ses 

som den största barriären är attityden hos de anställda, men den kommer successivt försvinna 

och gå över till en positiv attityd gentemot sociala medier menar Teigland. Respondenterna är 

alla överens om möjligheterna till internationalisering av företagen via de sociala medierna 

där landsgränser inte längre kommer ha någon betydelse.  

 

”This is only the beginning, we haven´t seen anything yet” – Robin Teigland, docent.  
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6. ANALYS 
6.1 Sociala medier 
Nationalencyklopedin som stöds av bland annat Kaplan och Haenlein (2010) menar att sociala 

medier är svårt att definiera, vilket respondenterna håller med om. De mest återkommande 

definitionerna för sociala medier som återfanns i empirin var interaktivitet och ett kollektivt 

skapande och delande vilket stöds av både Carlsson (2010) och Smith (2009). Smith (2009) 

hävdar också att internet och dess nya form bidrar till en global gemenskap där användarna är 

delaktiga och bidrar inom de områden som är intressanta för dem. Docent Robin Teigland 

håller med om detta och säger att sociala medier skapar en plattform där medlemmarna kan 

vara med och skapa värde tillsammans. Troligen kommer den globala gemenskapen och 

branschspecifika plattformar att utvecklas, vilket finnes stöd av i både teori och 

empirikapitlet, där Konstantin Irina (SCA) betonar att det kommer vara särskilt viktigt för de 

mer omogna branscherna. Att definitionen stämmer överens mellan de olika företagen och 

deras syfte med användandet av sociala medier, kan ses som ett främjande i användandet och 

utvecklandet av sociala medier då företagen strävar efter liknande mål.  

 

Bloggar sägs vara det första sociala mediet och drivs till största delen av privatpersoner men 

allt fler företag skapar idag bloggar för att sprida information och skapa en personlig bild av 

företaget (Kaplan m.fl. 2010). Findahl (2010) håller med om att det underlättar att använda sig 

av bloggar för att sätta en personlig prägel på sitt budskap. I teorin tas bloggarna främst upp 

som ett verktyg till att förmedla ett personligt budskap vilket inte stämmer överens med 

empirin där respondenterna har svarat att de vill använda sociala medier för att vara personlig 

men inte specifikt angett bloggen som ett personligt verktyg. Respondenter har dock uppgett 

ett intresse av att använda bloggen för att sätta en personlig prägel på företaget genom 

bloggen. I empirin återfanns att bloggar bidrar till att företaget får en chans att presentera sig 

på ett nytt och nyskapande sätt. Rikard Höög (Norrmejerier) uppgav också att de använder sig 

av andras bloggar i det syftet att låta de informera sina läsare om produkterna. Bloggar som 

fenomen och marknadsföringsverktyg kan anses vara ett bra sätt att stärka varumärket och 

framhäva företagets personliga sida, vilket både teorin och empirin håller med om, även om 

respondenterna inte hävdar att budskapet blir personligt utan att det är företaget som får en 

personlig prägel genom bloggen.  

 

Kaplan med flera (2010) uppger att företagen i en större utsträckning börjar använda 

Facebook för att stärka varumärket, sprida information och genomföra 

marknadsundersökningar. Respondenter uppger att de är aktiva på Facebook vilket 

överensstämmer med Kaplan med flera (2010) och enligt empirin är Facebook det största 

sociala mediet som används bland företagen i nuläget. Anledningen till dess utbredd kan bero 

på att Facebook redan är så pass etablerat för privatpersoner vilket gör att steget inte är långt 

för att företagen att också bli aktiva där.  

 

Kierkegaard (2010) hävdar att Twitter är ett mäktigt verktyg för att sprida information och 

verka inom varumärkesbyggandet, men skriver även att flödena kan komma att bli 

okontrollerade. Respondenterna uppger just att det största problemet med sociala medier är 

snabbheten och möjligheten till en stor dialog som inte är hanterbar, det gäller övergripande 

för alla sociala medier och inte just specifikt för Twitter. Respondenterna uppger att 

användningen inom Twitter inte är lika etablerat inom Sverige som Facebook och det är 

endast Atlas Copco och SCA som uppger att de använder Twitter som en del i deras 
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marknadsföringsstrategi. Detta kan bero på att de svenska företagen inte till fullo har insett 

den potential som Twitter innehar då amerikanska företag använder det desto mer.   

 

Carlén (2002) skriver att communities/forum är en virtuell plats där åsikter och erfarenheter 

diskuteras inom olika specifika områden. Respondenter uppger att olika communities/forum 

kan komma att spela en större roll i framtiden för att utbyta och dela information samt skapa 

specifika plattformer som är inriktade på olika branscher. Där kan kontaktprocessen förenklas 

samt hjälpa omogna branscher att våga vara aktiva inom sociala medier.  Empirin stödjer 

förhoppningen om en ökad tillväxt av forum inom olika företagsbranscher där företagen kan 

samlas för att underlätta handel och kommunikationen emellan dem.  

 

6.2 B2B företag på internet  
Webster (1991) och Powella och Swart (2009) betonar båda skillnaden i marknadsföringen 

mellan B2B och B2C där fokuset inom marknadsföringen hos B2B företaget är på 

förhållandet till kunderna istället för produkterna. Detta medför att interaktionen är en viktig 

faktor för de företag som handlar med varandra eftersom marknadsföringen hjälper företaget 

att uppmärksamma kunderna om att de finns. Marknadsföringen kan också bidra till en positiv 

bild av företaget samt skapa ett bra rykte på marknaden, detta överensstämmer med empirin. 

Docent Robin Teigland menar att kanalerna underlättar kontaktprocessen om den bara 

används på rätt sätt. Hon anser att förhållandet till kunderna kan förbättras då företaget kan 

komma närmare sina kunder och kunna bjuda in kunderna till allt som händer inom företaget.  

 

Den personliga kontakten som uppstår mellan köpare och säljare inom försäljningstillfället är 

inte bara till för att avsluta affären, utan i många fall en början på ett långsiktigt förhållande 

vilket gör servicen livsviktig enligt Kotler (2001). Respondenterna använder de sociala 

medierna just till att hitta och skapa nya kontakter samt att stärka de redan befintliga genom 

möjligheten att upprätthålla och underhålla kontakten mellan mötena.  

 

Jenny Adolfsson (SCA) är skeptisk och menar att de mer traditionella företagen med endast 

B2B kunder som målgrupp har det svårare att nå målgruppen genom sociala medier. Att 

utvecklingen inte har gått lika fort inom B2B kan vara en konsekvens av rädsla och okunskap 

samt att det till viss del är en dataomogen generation. Företagskulturen är viktig betonar 

docent Robin Teigland då företag som är öppna för nya möjligheter och vågar pröva de nya 

kanalerna har en fördel mot företag som inte vågar ta steget. Teorin menar att sociala medier 

är mer anpassade för B2B än B2C eftersom marknadsföringen inom B2B fokuserar mer på 

relationer till skillnad från B2C som fokuserar på masskommunikation. Här skiljer sig empirin 

från teorin, trots positiv inställning till sociala medier anser respondenter att det är en större 

utmaning att använda sociala medier inom B2B än B2C. Här identifieras ett gap inom teorin 

då respondenternas positiva inställning och erfarenheter inte överensstämmer med vissa 

respondenters passiva agerande genom sociala medier. 

 

Engström och Salehi-Sangari (2007) har identifierat två olika marknader inom e-marknaden. 

Dels en offentlig marknadsplats samt privata industriella nätverket där endast ett fåtal 

strategiskt valda partners samlas. Dai och Kauffman (2002) anser att anpassningen till e-

marknadsplatsen kommer att vara av strategisk betydelse för alla marknadsaktörer. Chang 

med flera (2009) menar att fördelarna med att handla via internet för B2B företag är att det 

blir smidigare, det möjliggör att göra affärer med företag runtom i världen samt att hitta de 
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bästa samarbetspartners för det enskilda företaget. Dessa teorier styrks med empirin där 

docent Robin Teigland menar att kommunikationen mellan kunder och leverantörer kan 

förbättras via sociala medier. Teigland uppmärksammar även sammankopplingen mellan de 

anställdas intressen samt att hitta extern expertis genom olika sociala medium. Enklare 

kontaktprocess samt större möjlighet att hitta den rätta kompetens som söks har blivit 

förenklad anser Tung Le Nguyen (Atlas Copco) vilket även Konstantin Irina (SCA) håller med 

om. En viss tveksamhet finns dock hos Malin Johansson om etablering av nya kontakter även 

om hon anser att möjligheter finns, vilket också Rikard Höög (Norrmejerier) håller med om.  

 

Balocco, Perego och Perotti (2010) anser att om företagen kan identifiera den rätta platsen på 

internet för dem stärker det relationen till deras samarbetspartners. Detta kan ses i empirin då 

docent Robin Teigland hävdar att företagen måste finnas där deras kunder och leverantörer 

finns vilket också speglar hur pass mogen branschen är. Malin Johansson (Pondus 

Kommunikation) hävdar att de företag som arbetar med eftermarknad måste finnas där 

kunderna och företaget själva kan följa upp och göra rekommendationer. Konstantin Irina 

(SCA) upplever att sociala medier har resulterat i nya kunder som via de sociala medierna har 

hittat deras hemsida och att de sociala medierna främjar möjligheten att förmedla ett budskap 

till målgruppen där de redan är aktiva. Detta håller Rikard Höög (Norrmejerier) med om då 

han anser att eftersom kunderna redan är aktiva på de sociala medierna uppskattar kunderna 

mer den information de mottager från företaget.  

 

Solomon (2010) hävdar för att man ska bli vald som kommande samarbetspartner ska man 

finnas i andra företags ‖evoked set‖. Detta överensstämmer med empirin då Konstantin Irina 

(SCA) ser möjligheten att genom sociala medier kunna erbjuda en personlig sida av företaget 

där dess värderingar och visioner blir synliga och på det sättet blir mer öppna mot andra 

företag. Carlén (2002) hävdar att kommunikationen för ett varumärke syftar mer till att bygga 

upp och hålla liv i konsumenternas relation till varumärket än att direkt köpa en produkt, 

vilket också överensstämmer med empirin där Rikard Höög (Norrmejerier) betonar att genom 

de sociala medierna byggs ett förtroende upp tillsammans med målgruppen, vilket i många 

avseenden kan bli värdefulla. Musico (2009) menar att effektiviteten av samarbete och utbyte 

av information genom forum och andra sociala medier ger ett försprång för företagen, vilket 

medför utmaningen inom B2B företag om man ska låta forumen de skapar vara öppna för alla 

eller inte. Respondenterna tycker att de sociala medierna främjar integrationen likt teorierna 

som hävdar att e-marknadsplatsen underlättar handeln mellan B2B företag. Vi tror att e-

handelsplatserna kommer bli ännu mer branschspecifika i framtiden där kontaktprocessen, 

rekryteringsprocessen samt utbudet av varor kommer att förenklas och effektiviseras vilket vi 

även får stöd av från empirikapitlet.  

 

6.3 Varumärket inom B2B 
Kotler med flera (2006) och Persson (2009) hävdar att ett starkt varumärke inom B2B skapas 

genom en långsiktig process som bygger på alla associationer som upplevs från företaget som 

kan förknippas med varumärket. Aaker (1996) menar att varumärkeskännedom kan upplevas 

på olika nivåer och att det första steget är att få en kund eller ett företag att uppmärksamma 

varumärket inom ett sammanhang där kunden känner sig trygg och kan lära känna varumärket 

på sina egna villkor. Kuhn med flera (2008) hävdar att i B2B sammanhang har flera 

människor möjligheten att påverka varumärkeskapitalet, vilket gör att processen blir mer 

komplex som kritik till Kellers modell som endast fokuserar på individen. Detta kan kopplas 
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till empirin där Konstantin Irina tror att de sociala medierna kommer att genomsyra hela 

företaget där alla bidrar på sitt område och att de sociala medierna inte bara kommer att 

fokusera på en person, vilket han upplever att det är på många företag idag. Respondenterna är 

överens om att sociala medier öppnar upp företaget och kräver att företaget blir mer 

konsekventa genom vad de säger och hur de agerar genom olika medium samt vad de 

anställda förmedlar via deras kanaler.  

 

Wise med flera (2009) hävdar att det skett en förändring inom B2B och dess syn på 

varumärket. Företagen har börjat vårda värdet i varumärket mer i syfte att stärka 

kundrelationer, ökat tillväxt och publikorientering. Respondenterna säger att sociala medier 

möjliggör för företagen att vara mer personliga och därmed kunna stärka varumärkets 

värderingar på ett mer konkret sätt än vad de traditionella medierna och hemsidan möjliggör. 

Kundrelationerna stärks med de sociala medierna genom en fördjupat dialog som för 

företagen närmare varandra, vilket återfinns i både teorin och empirin. Konstantin Irina (SCA) 

betonar också att huvudsyftet med att vara aktiv genom sociala medier är just för att nya skapa 

affärer, vilket Wise med flera nämner som en faktor till att företagen i större utsträckning 

börjat vårda varumärket.  

 

Kay med flera (2006) samt Persson (2009) hävdar båda att ett starkt varumärke är en resurs 

för företaget där kundnätet blir säkrare vilket är en konsekvens av tillit, åtagande och 

ömsesidigt beroende. Respondenterna uppger att sociala medier kan hjälpa till med 

ovanstående för att stärka varumärket och kundrelationerna. Malin Johansson (Pondus 

Kommunikation) menar också att det inte bara är för kunderna som man måste ha ett starkt 

varumärke och synas via de sociala medierna, det är även viktigt för intressenter och 

investerare. På motsvarande sätt som det finns enkla medel att stärka varumärket är det lika 

enkelt att försvaga ett varumärke. Wallström med flera (2008) hävdar att kriser i olika 

storlekar genomsyrar hela företaget och att rykten som sprids kan förstöra ett företags profil. 

Detta har respondenter uppgett som ett av de största problemen med sociala medier och dess 

användning.  

 

6.4 Varumärket på internet 

Enligt Carlén (2002) har internet som kommunikationskanal resulterat i att de redan befintliga 

hörnstenarna i uppbyggnaden av ett varumärke ökat i betydelse. Detta beror på att den 

information som går att hitta på internet inte går att tystas ner och att internet underlättar för 

missnöjda kunder att klaga. Carlén (2002) hävdar också att då varumärket påverkas av allt 

företaget gör finns alltså det största hotet inom företaget när det gäller hotet mot deras 

varumärke. Respondenter uppger att de sociala medierna kan nå ut och stärka varumärkets 

värden där de övriga medierna inte når fram samt att de kan skapa en mer personlig bild av 

företaget. I och med att internet har underlättat för missnöjda kunder att klaga har 

respondenterna insett och har i beaktning att det är viktigt att följa upp och vara föreberedd på 

att svara och förtydliga information. Men respondenterna ser också det positiva med att 

dialogen skapas och sprids via de sociala medierna, då det likväl är negativa som positiva 

kommentarer som sprids. Sociala medier blir därmed ett bra verktyg för att på ett bra sätt följa 

upp och besvara den kritik eller de komplimanger som företaget får, det gör att varumärket 

hela tiden underhålls.  
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Mudambi med flera (1997) tar också upp vikten av att vårda komponenterna som stärker ett 

varumärke som pålitlighet, rykte och uppfinningsrikedom. Konstantin Irina (SCA) säger att de 

vill lansera sin blogg i just det syftet att visa att SCA är ett innovativt företag som hänger med, 

vilket stärker SCA som företag och varumärke. Han menar också att sociala medier förenklar 

processen att koppla samman de varumärken som inkluderas inom koncernen, vilket enligt 

honom också stärker SCA som varumärke i stort. 

 

Simmons (2007) hävdar att det saknas ett tydligt ramverk hur man ska integrera ett varumärke 

på internet och Rowley (2004) hävdar att överflödig information på internet gör att 

varumärket blir allt viktigare. Robin Teigland påvisar att ‖you don't own your brand anymore‖ 

då de sociala medierna påverkar varumärkena i en stor utsträckning och kontrollen över 

varumärket har försvunnit. Men det huvudsakliga målet är att vända det negativa till något 

positivt. Konstantin Irina (SCA) menar på att med en negativ kommentar kommer ofta tio 

positiva som följd, vilket gör att konsumenterna ofta försvarar varumärket frivilligt. Thelie 

(2008) anser att internet tydliggör om ett företag och dess varumärken är konsekventa eller 

inte. I empirin hittas detta då Malin Johansson (Pondus Kommunikation) anser att i och med 

att företagen blir mer publika ställs högre krav på företagen när det gäller etiska frågor. 

 

Thelie (2008) hävdar att Web 2.0 ger nya möjligheter till varumärket genom att använda 

internet som ett komplement till marknadsföringen snarare än som ett substitut. Företag som 

differentierat sina B2B produkter för att förbättra sina komparativa fördelar på marknaden 

måste idag implementera kunderna i de interna processerna och därmed ändra både sin 

företagskultur och strategi mot ett mer kundorienterat fokus. Respondenterna uppger att de 

använder internet och sociala medier som ett komplement till de traditionella 

marknadsföringskanalerna idag för att fylla de luckor där traditionella medier inte kan nå 

fram. Sociala medier är enligt oss ett optimalt verktyg för att bjuda in kunderna till de interna 

processerna inom företaget.  

 

Inom varumärkespositioneringen är företagets hemsida av största vikt då det fungerar som ett 

skyltfönster för nya potentiella samarbetspartners (Harridge-March 2009). Rikard Höög 

(Norrmejerier) anser att hemsidan har en stor del i varumärkesbyggandet och att informera. 

Den ska vara uppdaterad, levande och tillgänglig. Konstantin Irina ser de sociala medierna 

som ett verktyg att bygga upp modern SCA som grundsten för många varumärken som ryms 

inom koncernen. De sociala medierna möjliggör för dem att låta SCA stå bakom och vara 

synlig på ett helt annat sätt än de traditionella medierna kan. Vi tror att hemsidan kan komma 

att bli ännu viktigare i de aspekter av koppla samman allt som företaget gör samt för att 

förbättra en levande kundtjänst på hemsidan, vilka vi finner stöd från i empirin. 

Respondenterna uppger att genom användandet av sociala medier underlättas 

kontaktprocessen då man finns på samma plats som sin målgrupp. Respondenterna uppger 

också att då sociala medier används av kunderna på fritiden kan kunderna lära känna ett 

varumärke i en miljö där de känner sig trygga. De kan även vara aktiva i de områden de är 

intresserade av och besöka dessa platser när de själva önskar. Detta kan ses som en ömsesidig 

relation mellan båda parter då kommunikationen sker på lika villkor.  

 

Den snabba informationsspridningen gör det är svårt att kontrollera vad som skrivs och kan 

komma att skada vilket varumärke som helst, vilket är i enlighet med empirin det största 

hindret. Vi anser att genom att hitta nyckelfaktorer som stärker det enskilda varumärket kan 

man använda de unika egenskaper som sociala medierna har för att vårda sitt varumärke på 
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bästa sätt. Detta bidrar också till att varumärket kan hitta en miljö där både varumärket och 

kunderna kan känna sig trygga inom, vilket teorin och empirin tar upp som viktiga faktorer för 

att lära känna ett varumärke.  

 

6.5 Möjliga marknadsföringsstrategier 
De traditionella marknadsföringsstrategierna bygger på annonsering, events samt reklam via 

television eller banners (Jobber och Fahy 2006). Ulrica Mattisson (Holmen) menar att alla 

branscher inte är redo för de sociala medierna utan vill fortfarande göra affärer på de mer 

traditionella sätten. Detta är något som både Tung Le Nguyen (Atlas Copco) och Konstantin 

Irina (SCA) håller med om. De menar att branschen präglas av ett annat sätt att tänka men att 

ett generationsskifte är på gång. Ett annat problem som Robin Teigland tar upp är hur de 

anställda på företaget ser ut, vilken målgruppen de har och vilken åldersgrupp de till huvudsak 

är i.  

 

Jensen med flera (2006) hävdar att B2B föredrar mer inriktade och personliga 

marknadsföringsaktiviteter. Nuförtiden finns det kostnadseffektiva sätt att marknadsföra sig på 

som referensmarknadsföring, relationsmarknadsföring och social media marketing som just 

öppnar upp för en mer personlig marknadsföring vilka alla lämpar sig att ta form genom de 

sociala medierna. Malin Johansson (Pondus Kommunikation) hävdar att Facebook möjliggör 

nyanseringar i en större utsträckning än övriga medium då de kan tydligt visa vad företaget 

står för och har för värderingar. Hon anser även att företaget kan vara mer personliga vilket är 

viktigt för dem då ett av deras kärnvärden är att vara kundnära.  

 

Referensmarknadsföring vilket även kallas för word-of-mouth innebär att ha ett bra rykte på 

marknaden där folk talar gott om företaget och sprider det vidare. Detta kan i många 

anseenden vara bättre än en rikstäckande kampanj, och underlättas av internet och gör det mer 

tillgängligt för både företag och dess målgrupper (Misner 2001, Kozinest med flera 2010). 

Cheema med flera (2010) anser att word-of-mouth är mer övertygande än traditionella medier 

då det inte kan ersätta personligt inflytande och Feng med flera (2011) anser att det kan 

komplettera reklamen till viss del. Detta kan kopplas samman med Tung Le Nguyens 

(AtlasCopco) uttalande; om en kund är nöjd berättar han detta för tre personer men om 

kunden är missnöjd sprider personen det till 300 personer. Respondenterna uppger att de 

sociala medierna på ett enkelt sätt kan skapa ett bra rykte samtidigt som att de är medvetna om 

att ett dåligt rykte kan skapas och spridas lika enkelt. Att vissa nyuppstartade företag inte 

skulle ha kunnat existera utan sociala medier hävdar respondenter, vilket kan vara en följd av 

detta. Vi ser detta som ett resultat av den stora informationsspridning som finns idag vilket har 

bidragit till att man litar mer på personlig kommunikation än jättelik masskommunikation. Vi 

ser också referensmarknadsföringen som en inkörsport för nya företag för att kunna etablera 

sig på marknaden då varumärket får en stark genomslagskraft med en direkt återkoppling på 

produkten/tjänsten.   

 

Relationsmarknadsföring syftar till att bibehålla och stärka redan etablerade förhållanden 

mellan företag eller kunder. För att skapa värde är det mer effektivt långsiktigt att värdera de 

kunder/ samarbetspartners som finns än att attrahera nya. Inom B2B är det särskilt viktigt att 

följa upp klagomål för att kunna stärka och bygga upp relationerna. (Wilson 2008, Gonzales 

med flera 2010) Evans (2010) och Reber med flera (2006) är överens om att relationerna inom 

B2B är särskilt viktiga eftersom de är baserade på personliga och historiska relationer. 
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Wojiciech (2010) anser att man ska implementera relationsmarknadsföring inom B2B för att 

kunna förbättra lönsamheten inom marknadsföringen samt underlätta köpprocessen. Lage med 

flera (2008) hävdar att inom B2B kan relationsmarknadsföring tillföra ett mervärde för 

kunden även vid rutinprodukter vilket kan visa sig i ökad kundlojalitet. Respondenterna 

uppger att en fördjupad och förbättrad kundrelation kan bli resultatet av användandet av 

sociala medier. Respondenterna menar också att den snabba feedbacken bidrar till en närmare 

kontaktkänsla företagen emellan. De hävdar också att det är en av de viktigaste hörnstenarna 

inom B2B marknaden, om inte den viktigaste, då deras kundrelationer är avgörande för 

företaget.  

 

Social media marketing är marknadsföringen som sker via de sociala medierna (Bhatnager 

2010). Respondenterna använder sociala medier som en del i marknadsföringen idag och då 

främst i form av Facebook. Reynolds (2010) menar att sociala medier når människor där de 

redan finns och skapar en tvåvägskommunikation. Det är något som Irina Konstantin (SCA) 

tycker är viktigt då det är lättare att nå sin målgrupp där de redan är aktiva. Nya potentiella 

och redan befintliga kunder, tror vi, blir mer mottagliga för ett företags produkter och tjänster 

då det sker på deras villkor och utgår från deras behov. Detta stämmer överens med Singh 

med flera (2008) som hävdar att man är mer mottaglig för marknadsföring då man kontrollerar 

den och bestämmer var man tar emot den. De sociala medierna öppnar upp för en 

kommunikation och finns inom ett forum som gör det möjligt att dela sina erfarenheter och 

åsikter med mycket fler människor än tidigare, det kan bli ett problem menar Tung Le Nguyen 

(Atlas Copco). Detta på grund av oönskad kritik och då företaget inte kan hantera den eller är 

förberedd på den.   

 

Respondenterna svarar i enlighet med vad teorierna antyder och ser tvåvägskommunikation 

som största fördelen gällande social media marketing. Respondenterna anser att de sociala 

medierna endast är i en utvecklingsfas och att de är här för att stanna. Frågan och utmaningen 

är i vilken form de kommer anta och vilka sociala medier som kommer vara de bättre och 

mindre gynnsamma. Då kundrelationerna är särskilt viktiga inom B2B och att sociala medier 

ger förutsättningarna för att utveckla och stärka dessa ger sociala medier en stor 

tillväxtpotential inom B2B. Respondenter ser positivt på användandet av sociala medier i 

framtiden och att värdet av sociala medier ökar ju fler som använder sig utav dem.  

 

6.6 Nya kanaler i samspel med befintliga 

Henning-Tura med flera (2010) beskriver att ett nytt medielandskap håller på att ta form och 

att de traditionella medierna börjar konkurreras ut av de nya kanalerna. De menar också att 

marknadsföringsstrategierna bör förändras och anpassas till det mer integrerade samhället. Här 

följer inte empirin teorin då respondenterna uppger att marknadsföringsstrategierna i grunden 

inte har ändrats i och med användandet av sociala medier. De ser sociala medier som 

ytterligare en kanal att nå ut till sina målgrupper med. Clapperton (2009) hävdar att det 

viktigaste är att behålla grundvärderingarna när en integrering mellan de traditionella och de 

nya kanalerna sker. Han menar att man ska använda de medier som målgruppen använder 

samt se sociala medier som ett komplement till de befintliga kanalerna samt som ett verktyg 

för att koppla ihop de olika mediekanalerna. Malin Johansson (Pondus Kommunikation) är 

uppger att deras marknadsföringsstrategi har förändrats sedan tillkomsten av sociala medier, 

just möjligheten till att vara personlig menar hon passar bättre till deras företag. Ulrica 

Mattisson (Thermotech) beskriver förändringen som de sociala medier fört med sig som en 
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sammankoppling till de övriga annonseringarna där de vill synas på bredden och samtidigt ha 

möjligheten att koppla samman allt de gör. Hon anser även att hemsidan blir ett allt viktigare 

skyltfönster och att de traditionella medierna används allt mer sällan i syfte att stärka 

varumärket.  

 

Respondenterna uppger att just sammankopplingen av de olika medierna underlättas med 

sociala medier och att det blir lättare att leda nya potentiella och befintliga kunder till de olika 

kampanjerna som är aktiva inom de olika kanalerna. Respondenter hävdar också att i 

dagsläget ses de sociala medierna som ett komplement till de övriga medierna, så som 

Clapperton (2009) menar att man ska göra. Konstantin Irina (SCA) säger just att de försöker 

vara lika bra på de gamla kanalerna som de är på de nya kanalerna, vilket betonar vikten av ett 

samspel mellan dem. 

 

Kaplan med flera (2010) har utvecklat ett antal riktlinjer för hur användandet och utvecklandet 

av sociala medier som företag och privatpersoner kan följa. Respondenterna uppger att de 

inom företaget inte har några direkta riktlinjer att följa för arbetet inom de sociala medierna. 

Malin Johannson (Pondus Kommunikation) uppger att de inom företaget diskuterar öppet och 

mycket om hur de ska använda sig av sociala medier, vilket är deras idag största 

marknadsföringsverktyg. Saknaden av riktlinjer inom företaget tycks vara en orsak till den 

periodvis bristfälliga användningen av sociala medier inom vår empiri. Respondenterna anser 

att de olika medierna fyller olika syften och att de även i framtiden kommer komplettera 

varandra även om de sociala medierna kommer ta mer plats i framtiden. Rikard Höög 

(Norrmejerier) menar att det nog finns många företag som inte vet hur de ska agera inom och 

hur användningen av sociala medier ska gå till, därför är utbildning en viktig del för att 

komma igång med dem. Men den största anledningen till den bristande aktiviteten är enligt 

respondenterna tidsbrisen.  

 

Grönroos (2007) presenterar några grundläggande nivåer för att få en kunds åtagande. Hur 

företagen väljer att nå fram till sina kunder beror på företaget och hur dess företagskultur ser 

ut. Respondenterna uppger att inom den bransch de befinner sig i är målgrupperna 

dataomogna och svåra att nå via sociala medier. Men de ser att de kan använda sociala medier 

i en större utsträckning i framtiden för att nå alla målgrupper och täcka upp där de traditionella 

medierna inte når fram, för att uppfylla nivåerna som Grönroos diskuterar för att få en kunds 

åtagande.  
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7. SLUTSATS 
Slutsatsen består av en återkoppling till syftet med studien och resultatet av dess 

problemställning. Problemställningen är uppdelad i delfrågor som täcker studiens primära 

forskningsområden där alla syftar till att fastställa undersökta företags uppfattning och 

inställning till huruvida sociala medier kan gynna B2B företag eller ej. Empirin visar på att 

företagen upplever sociala medier som en tillgång till företaget vilket fastställer att 

användandet av sociala medier för B2B företag är att rekommendera. Studien bistår med en 

praktisk guide hur B2B företag kan använda sig av sociala medier, hur man identifierar 

eventuella hinder samt tillvägagångssätt att överkomma dem. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning inom området samt begränsningar som uppkommit under studiens gång.  

 
Den teoretiska referensramen som vi funnit lyfter fram mycket positiva aspekter av sociala 

medier som tvåvägskommunikation samt personlig och närmare kundkontakt. Det som vi 

anser fattas inom teorin är den praktiska användningen av sociala medier inom B2B företag. 

Mycket forskning som finns inom sociala medier visar att kundrelationerna kan förbättras och 

att det är en nyckelfaktor inom B2B marknadsföringen. Därför ser vi det som en viktig del för 

B2B företagen att ha kunskap inom sociala medier och använda det desto mer. Sociala medier 

öppnar för företag att sätta sin personliga prägel på användandet och öppnar därmed upp för 

företagen att själva utveckla det i egen takt och på sina villkor. Utifrån vår analys ser vi att de 

flesta företagen använder sociala medier i viss mån i enlighet med teorin, att då användningen 

av sociala medier kan vara till företagens fördel.  

 

Respondenterna var alla delaktiga och medvetna att studien genomfördes utifrån ett B2B 

perspektiv men trots detta kan vi med säkerhet inte utesluta att ett B2C perspektiv kan ha 

kommit att påverka deras svar, då vissa av våra respondenters företag är aktiva på båda 

marknaderna.  

 
7.1 Varför ska B2B företag använda sig av sociala medier? 
Vi ser få skäl till att B2B företagen inte ska använda sig utav sociala medier då vi främst ser 

möjligheter. Det innebär marknadsföring och informationsspridning till en låg kostnad, det är 

ett snabbt och effektivt verktyg där man kan integrera och kommunicera med sin målgrupp 

och få snabb feedback tillbaka. Det möjliggör den tvåvägskommunikation som de mer 

traditionella medierna inte behärskar. Den feedback som fås blir ett kvitto på att budskapet har 

kommit fram och hur den mottages av målgruppen. Det gör att man på ett effektivare sätt kan 

anpassa både produkter och tjänster utifrån kundens behov, genom den levande och 

kontinuerliga dialogen som sociala medier tillhandahåller.  

 

Fler fördelar med de sociala medierna är att forum kan skapas av olika slag samt genom de 

redan etablerade nätverken underlättar processen att hitta de rätta samarbetspartners och 

nyrekryteringar. Rekrytering via sociala medier är ännu inte utbredd i Sverige men förenklar 

processen för företag då de själva kan söka den rätta personen med rätt kompetens istället för 

att personen själv söker sig till företaget.  

 

Inom B2B marknaden finns en rad olika branscher innehållande företag med diverse storlekar 

och omfattning. Vi kan inte se att de allra minsta företagen har något att förlora genom att 

använda sociala medier, då det i princip är kostnadsfri marknadsföring, men de måste ha en 

klar vision om användandet och se till sin egen nytta.  Ett företag som livnär sig på ett tiotal 
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kunder med stabila kundrelationer och inget önskan av expansion, bör överväga om sociala 

medier och även annan marknadsföring är nödvändig. Används sociala medier på rätt sätt kan 

det medföra stora tillväxtmöjligheter för företaget och de måste vara medvetna om det och 

inneha det resurser som krävs. De mellanstora företagen tror vi har stora möjligheter att 

expandera verksamheten med sociala medier. Sociala medier är som tidigare nämnt ett billigt 

sätt att kommunicera med andra aktörer, skapa och stärka kundrelationer. De stora och 

etablerade företagen upplever vi som en självklarhet att de bör finnas inom sociala medier dels 

som förebilder och för att upprätthålla sin status.  

 

Vår studie har inte syftat till att fokusera eller identifiera bransch och företagsstorlekar och 

därmed skillnader, men vi tror att oavsett storlek på företag finns det möjligheter och 

förutsättningar till att alla företag ska kunna växa inom sociala medier. Istället för storleken på 

företaget tror vi att i framtiden kommer att handla mer om hur bra företag är på att skapa, 

utveckla och upprätthålla ett stort nätverk.  Teori säger att det är lättare för B2B relationer att 

skapas inom sociala medier vilket vi instämmer i och tror att den tröga utvecklingen beror på 

rädsla och oerfarenhet. En start kan vara att bli aktiva inom sociala medier med företaget som 

täckmantel och inte som privatpersoner för att komma över rädslan att kommunicera på 

internet och komma igång med användandet. Vi tror att en ny form av forum som är mer 

anpassat för B2B företag skulle gynna och öka användandet.  

 

7.2 Hur kan sociala medier påverka kundrelationerna inom B2B 
företagen?  

Inom B2B är långsiktiga kundrelationerna fokuset inom marknadsföringen. De långvariga 

relationerna byggs upp genom förtroende, lojalitet och ömsesidigt beroende, vilket vi anser att 

sociala medier främjar. Ur empirin har vi stöd för detta men ett konkret tillvägagångssätt har 

inte diskuteras. För att kunna bygga upp ett förtroende mellan två företag kan en inblick i 

företagets interna processer samt utvecklingsprocesser bidra till en ökad förståelse för den 

färdiga produkten/tjänsten då man vet att företaget inte har något att dölja. Sociala medier 

erbjuder därmed företagen att vara öppna och ärliga samarbetspartners.  

 

Kundservicen förenklas genom diskussioner på olika nätverk samt att instruktioner lättare kan 

läggas ut i form av videos, bilder och texter. Istället för att hjälpa en kund fysiskt kan företaget 

nu hjälpa flera tusen samtidigt via till exempel en instruktionsvideo, där även kunden kan 

publicera sina åsikter och kommentarer. Det effektiviserar arbetet mellan kundmöten och 

skapar en kontinuitet av service från företaget. Det skapar även en tillgänglighet som inte 

tidigare varit möjlig, även då hemsidan alltid finns så finns det nu ett forum för dialog både 

med företaget och deras andra samarbetspartners. Ju fler företag som ansluter sig till diverse 

nätverk gynnar näringslivet i den bemärkelse att företagsamheten växer då utbytet av varor 

och tjänster effektiveras samt kontaktprocessen förenklas.  

 

7.3 Hur kan sociala medier påverka varumärket inom B2B företagen?  

Varumärket är företagets personlighet och de värderingar som man lägger in i varumärket 

bygger upp personligheten. Sociala medier erbjuder företagen att verkligen visa vilka de är, 

vilka deras styrkor är samt vilka som står bakom företaget, vilket gör att företaget kan 

differentiera sig på annat sätt än tidigare. För att lyckas med att presentera varumärket på rätt 

sätt inom sociala medier måste man hitta de sociala medier som stämmer överens med 
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företagets personlighet och genomföra aktiviteter som kan stärka varumärket såsom 

intressekampanjer.  

 

Trovärdigheten minskar då varumärket hamnar i fel kretsar vilket gör att det är viktigt att möta 

upp kritik från kunder. Ännu en gång vill vi understryka hur viktigt det är att företag sköter sitt 

varumärke på internet genom att följa upp och besvara kritik och kommentarer. Dock bör 

företaget särskilja den relevanta informationen mot den irrelevanta då detta kan bli väldigt 

tidskrävande.  

 

Sociala medier kan underlätta inom varumärkeskännedomen och synliggöra samt 

uppmärksamma ett företag för sin målgrupp genom att finnas på de sidor och forum där 

målgruppen är aktiva inom. Ett konkret exempel är att företaget kan ‖gilla‖ åsikter, kampanjer 

och intressen på Facebook, vilket möjliggör för andra att se vad företagets värderingar är och 

står för. Vi anser därför att sociala medier kan användas som ett effektivt sätt att bygga upp en 

varumärkesidentitet. Skillnaden mellan att underhålla ett varumärke på internet och genom de 

traditionella medierna är främst marknadsmiljön. Internet och sociala medier möjliggör till en 

större utsträckning att vårda sitt varumärke i det avseendet att visa vad varumärket värnar om 

och har för personlighet. Genom de traditionella medierna blir det mer statiskt och mer 

tidskrävande. Nackdelen är den att varumärket på internet blir mer okontrollerat och kräver en 

annan uppmärksamhet. Ytterligare en viktig skillnad som vi identifierat mellan varumärket på 

internet och inom de traditionella medierna är hur snabbt kontrollen över varumärket kan 

förloras men också hur snabbt ett företag kan aktivt återfå förtroendet på internet. Kritik mot 

ett företags varumärke kommer existera på internet oavsett om företaget är aktivt eller ej, 

därmed är det utifrån företagets perspektiv mer gynnsamt att bemöta och åtgärda den 

eventuella kritiken för att kunna behålla sitt varumärkes ställning.  

 

7.4 Hur ska integreringen av sociala medier ske med befintlig 
marknadsföringsstrategi? 
Integreringen av sociala medier anser vi bör ske i en takt som företagen känner sig bekväm 

med och beroende på hur konkurrenter, kunder och marknaden ser ut. För att integrationen 

med sociala medier ska resultera i en lyckad utökning av redan befintlig 

marknadsföringsstrategi krävs en klar vision om hur, varför och när integrationen ska ske. 

Företagen bör ha i åtanke hur de vill uppfattas av samarbetspartner, konkurrenter och kunder 

på internet, vilket ska inkluderas i marknadsföringsstrategin. Alla företag kanske inte är 

mogna eller mottagliga för sociala medier i dagsläget beroende på olika marknadssituationer 

och marknadsförutsättningar. Integreringen kräver tid och resurser vilket alla företag inte 

kanske anser sig ha. Det positiva med sociala medier vilket kan vara till företagens fördel är 

just möjligheten att anpassa dem till företagets personlighet och börja successivt och utvärdera 

resultaten. Vi ser ingen anledning till att alla företag oavsett bransch och marknad måste 

finnas på internet utan det ska finnas ett bra skäl och syfte bakom integrationen av sociala 

medier och den traditionella marknadsföringsstrategin. Detta grundar vi på de företag som 

finns som användare men som inte är aktiva, vilket vi inte ser fyller någon funktion. Att finnas 

bara för finnandets skull är inget företagen ska eftersträva. Återigen bör företaget ta den tid 

och takt de anser sig vara bekväma med.   

 
Enligt vår mening bör sociala medier inkluderas och integreras mer i 

marknadsföringsstrategierna. Vi anser att det är viktigt för företagen att följa med i 
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utvecklingen och vi tror att en av anledningarna till att företagen inte är mer aktiva är just 

tidsbristen, då arbetet med sociala medierna inte är inkluderade inom arbetsuppgifterna. 

Förtroendet genom de sociala medierna har stärkts, enligt oss, och vi tror att det är mer 

accepterat att förlita sig på den marknadsföring som sprids via internet. Då vår generation 

umgås flitigt på internet tror vi att övergången till att göra affärer via sociala medier och på 

internet inte är främmande utan mer ett naturligt steg i utvecklingen.   

 

7.5 Praktisk guide  
I teorikapitlet tar vi upp tio punkter som Kaplan och Haenlein (2010) har utvecklat som 

företag och privatpersoner kan använda sig av i början av användandet av sociala medier. Vi 

kommer att vidareutveckla dem och göra en mer specifikguide mot B2B företag.  

 

1. Välj rätt medium.  

För B2B företag är det viktigt att finnas där målgruppen finns. Idag finns inget medium inom 

de sociala medierna som är optimalt för B2B företag. Vi skulle se ett utvecklande av forum 

där de inom branschen kan samlas och utbyta information. I dagsläget är Facebook och 

LinkedIn de former där B2B företagen kan få mest utbyte men vi ser även att ett helt nytt 

nätverk där endast företag är medlemmar vore optimalt.  

2. Välj omsorgsfullt syftet.  

Att utvärdera vad man vill uppnå med det sociala mediet är avgörande för om det ska bli 

lyckad eller inte. Är man aktiv inom de sociala medierna bara för att man ska det kommer det 

inte generera någonting för företaget. Frågor som måste besvaras är; vad är vårt budskap? Vad 

är vårt mål med användandet, är det att stärka kundrelationerna, stärka varumärket eller att 

bara sprida information?  

3. Aktivitetsanpassning. 

Allt som företaget gör på internet ska kunna sammankopplas med hemsidan och på hemsidan 

ska allt som företaget gör via de sociala medierna synas.  

4. Planera integreringen.  

Publicera information som är relevant för målgruppen och som uppmuntrar till feedback. Den 

levande dialogen är av yttersta vikt för utvecklandet av de långsiktiga kundrelationerna. Ge 

det tid och stressa inte fram dialog.  

5. Tillgänglighet.  

Företagen måste bestämma om de vill vara publika för alla eller endast gentemot de specifika 

kunderna. Om kundrelationerna ska kunna stärkas måste integriteten och det som sker mellan 

företagen ske privat, det kan göras genom att företagen bestämmer vilka andra som ska få ta 

del av den delade informationen och vilka som ska lämnas utanför. Välja sina ‖vänner‖ inom 

de sociala nätverken med omsorg.   

6. Vara aktiv. 

Ingen vill följa ett företag som uppdaterar för sällan och inte heller ett företag som uppdatera 

för ofta. Det som delas ska vara av intresse för målgruppen som de kan använda sig av och 

även viss personlig vinkling är att föredra. Det personliga ska samtidigt röra det som företaget 

sysslar med just nu och inte vara alltför inaktuellt. 
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7. Ärlighet.  

Företagen ska bjuda in sina befintliga och potentiella företagskunder i utvecklingsprocessen 

av nya och befintliga produkter och tjänster, där även de kan kommentera och komma med 

synpunkter.  

8. Våga.  

Då B2B branschen är till viss del omogna i de här kretsarna är det upp till de olika företagen 

att bjuda in och locka sina kunder till de sociala medierna. Det blir då viktigt att visa på 

fördelarna som sociala medier erbjuder för både företaget och dess intressenter. Värdet av 

sociala medier och dess funktion ökar ju fler som använder det, vilket i slutändan gynnar alla.  

9. Strategi. 

Där många företag brister idag är bristen på tid. Sociala medier måste inkluderas i strategin 

och avsättas tid för. Samtidigt som man håller kontakten med kunder via sociala medier 

öppnas även dörren för att hålla koll på konkurrenter och vad som händer och sker inom 

branschen.  
 

7.6 Hinder med sociala medier 
Det största hindret vi ser hos sociala medier inom B2B är resursbindande eftersom det krävs 

aktiva personer som aktivt arbetar med att kontinuerligt underhålla och upprätthålla de sociala 

mediernas aktiviteter. Detta innebär att företagen måste investera och avsätta tid åt att sätta sig 

in hur de ska agera på internet. Vi anser att det är svårt att generalisera teorier gällande sociala 

medier då de olika branscherna skiljer sig åt och har olika förutsättningar. Detta kan göra det 

svårt att motivera företag att följa med i utvecklingen då de har svårt att se fördelarna med nya 

sätt att arbeta på då de tidigare sätten fungerat bra. På grund av den omogna branschen inom 

den digitala världen och bristande kunskap samt rädsla anser vi att detta enkelt kan lösas 

genom att ta in extern hjälp som föreläser och utbildar de anställda i hur de ska agera inom 

sociala medier. Trots eventuella hinder och implikationer i och med användandet av sociala 

medier anser vi att sociala mediernas positiva effekter överkommer de negativa och har enligt 

oss en enorm potential att bistå företag.  

 

7.7 Begränsningar  
Under arbetets gång har vi stött på diverse problem och implikationer som vi redogör för här 

då vi vill påvisa vår medvetenhet och självkritik. Den största implikationen under arbetet har 

enligt vår mening varit vår förförståelse för ämnet. Vi är medvetna om att den kan ha hämmat 

oss i vår sökning efter material. Den objektivitet som vi eftersträvat under arbetets gång har 

för oss varit svår att uppnå då vi anser oss ha erfarenheter och kunskaper om sociala medier. 

Vår positiva inställning till sociala medier kan ha påverkat arbetets utformning trots att 

objektiviteten kontinuerligt har varit i fokus. Vi tror också att den positiva responsen från de 

flesta respondenter har bidragit till en ännu mer positiv bild av sociala medier. Vi har trots 

detta försökt belysa de negativa aspekterna av sociala medier då dessa har minst lika stor 

betydelse. 

 

Vi anser att vår redovisning av empirin utifrån de sju respondenterna vara det material som 

intervjuerna genererade till, samt uppfyllde vårt syfte. Vårt syfte var inte att på ett kvantitativt 

sätt kunna generalisera B2B företag utan på ett mer djupgående sätt ta reda på vad utvalda 

företag känner för och uppfattar sociala medier. För att vara kritiska mot vår intervjumetod 
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kan de olika intervjuformerna ha påverkat utfallet. Trots att vi genomförde telefonintervjuer 

tror vi att intervjuerna via Skype kan ha påverkat till det positiva hos både respondenterna och 

oss själva då man får en mer personlig koppling genom ansiktsutryck och kroppsspråk. 

Anledningen till respondenternas olika utrymmen i empirin beror främst på respondenten då 

de har olika personligheter, vissa var mer kommunikativa och vissa bar på en större 

kompetens inom ämnet. Detta kan vara ett resultat av semistrukturerade intervjuer då det finns 

en intervjumall att följa och respondenterna till en viss grad är styrda samt den formen 

intervjun genomfördes i.  

 

Då vårt syfte med uppsatsen var att belysa B2Bföretags varumärke, kundrelationer och 

marknadsföring inom sociala medier var därmed vår önskan och förhoppning att 

respondenterna också skulle koppla samman dessa tre områden med sociala medier mer än de 

gjorde. Efter den sammanställda empirin insåg vi att varumärket inte belysts i samma 

utsträckning som vi gjort i teoridelen. Vi har trots detta valt att fortsätta lyfta fram varumärket 

då vi tror att sociala medier kan ha en stor inverkan på det, eftersom marknadsföring och 

kundrelationerna bidrar tillsammans inom sociala medier till ett starkare varumärke.  

 

Vår beskrivning av sociala medier kan uppfattas begränsad till de som enligt vår mening är de 

mest inflytelserika sociala medierna idag och dessa hade kunnat utvecklas till fler sociala 

medier. Detta har dock inte påverkat respondenterna då de själva har fått definiera sociala 

medier och uppgett vilka olika sociala medier de använder.  

 

7.8 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hjälpföretagen som arbetar med att hjälpa och 

utveckla företags varumärkesbyggande på internet. Det vore intressant att se hur detta skulle 

kunna påverka ett företags varumärke i och med att det finns en extern aktör med ett eget 

vinstintresse samt hur företagen skulle ställa sig till att ta in extern hjälp.  Ett annat förslag till 

vidare forskning är att undersöka hur företag kan effektivisera och upprätthålla en bra 

eftermarknad via sociala medier där de har en stor potential. Ytterligare ett förslag till vidare 

forskning är att undersöka hur storleken på B2B företag har för betydelse inom användandet 

av sociala medier.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguiden 
 1. Vad är er position/arbetsuppgift inom företaget? 

2. Vad är sociala medier för er? 

3. Vad har sociala medier för betydelse för er som företag? 

4. Vilka sociala medier använder ni er av? 

5. Hur använder ni sociala medier? 

6. Vilka möjligheter ser ni med sociala medier? 

7. Finns det sociala medier som ni väljer att inte arbeta med? 

  

8. Har er marknadsföringsstrategi ändrats sedan sociala medierna tillkommit? 

9. Anser ni det vara seriöst av ett företag att kontakta er via sociala medier? 

10. Anser ni att kundrelationerna har påverkats genom sociala medier? 

11. Anser ni att sociala medier har underlättat kontaktprocessen mellan företagen? 

12. Anser ni att olika branscher har olika förutsättningar för användandet 

av sociala medier? 

   

13. På vilket sätt kan sociala medier stärka varumärket? 

14. Hur ser ni på vikten att en bra hemsida? 

15. Upplever ni en förändring av interaktionen med kunder via hemsidan? 

  

16. På vilka sätt kan sociala medier påverka på både gott och ont? 

17. Har ni på företaget anställda som jobbar med sociala medier? 

18. Tar ni hjälp utav s.k hjälpföretag inom sociala medier? 

19. Skulle ni kunna tänka er att ta hjälp utav sådana företag? 

 

20. Vad har ni upplevt för motsättningar vid användandet utav sociala medier? 

21. Vilket anser ni vara det största problemet med användandet utav 

sociala medier? 

  

22. Har ni själva gjort någon undersökning eller uppföljning huruvida 

sociala medier har influerat er marknadsföring? 

23. Hur ser ni på framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2.  

Första mail- kontakten med potentiella respondenter.  

 

Hej! 

Vi är två kvinnliga studenter från Umeå Universitet som just nu skriver sitt avslutande 

examensarbete. Vi läser till Civilekonom med inriktning mot marknadsföring och undersöker 

hur B2B företag kan använda sig av sociala medier i sina marknadsföringsstrategier och hur 

det kan användas i varumärketsbyggandet.  Vi undrar härmed om ni inom xxx skulle kunna 

ställa upp i denna studie och delta i en intervju.  

 

Intervjun kommer ta mellan 30 till 45 minuter och kan göras via telefon  

eller ett besök av oss.  

 

Materialet kommer endast att användas för vår uppsats och självklart får ni även ta del utav 

resultatet efteråt, vilket vi hoppas och tror kan bidra till ert användande av sociala medier. 

 

 

Vi vore evigt tacksamma för ert deltagande 

Med vänliga hälsningar 

Jessica Brunberg och Sanna Callenås 

 

 


