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Sammanfattning 

Titel: Marknadsföringsstrategier för sociala medier hos B2B-företag 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Hanna Sjöström & Jessika Jelincic 

 

Handledare: Akmal Hyder & Zahra Ahmadi 

 

Datum: 2017 – juni 

 

Syfte: Denna studie syftar till att analysera användningen av sociala medier i B2B-

företagens marknadsföringsstrategi utifrån de sex komponenterna övervaka 

konversationer och lyssna på kunder, empowerment och engagera anställda, skapa 

attraktivt innehåll, stimulera elektronisk word of mouth (eWOM), utvärdera och 

välj kanaler samt förbättra förekomsten av varumärket. 

 

Metod: Denna studie antar en deduktiv ansats. Studien genomförs i form av en 

multipel fallstudie med kvalitativ forskningsdesign. Utifrån den teoretiska 

referensramen utformades en intervjuguide som användes i tolv kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att kunna 

utforma en tematisk analys. Materialet har analyserats och diskuterats, för att vidare 

kunna presentera en slutsats som besvarar studiens syfte. 

 

Resultat & slutsats: Studien visar att användningen av sociala medier hos B2B-

företag till stor del stämmer överens med Cawsey och Rowleys strategiska 

ramverk. Vi fann dock att den fjärde komponenten inte utgör en väsentlig del i 

företagens marknadsföringsstrategier och kan länkas samman med sjätte 

komponenten. Under femte komponenten fann vi att företagen fokuserar på att 

finna minst ett tydligt syfte med att inträda i en kanal, vilket skulle kunna tolkas 

som en ny komponent i ramverket. 

 

Förslag till vidare forskning: Utifrån begränsningarna i denna studie kan vidare 

forskning genomföras. En begränsning är att studien har tolkats utifrån ett 
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företagsperspektiv. Vidare forskning kan därmed tänkas behandla området utifrån 

de anställdas perspektiv. En annan begränsning som har uppkommit i studien är 

huruvida varje komponent har diskuterats djupgående. Det finns därmed ett behov 

av att studera hur företagen arbetar med en särskild komponent. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med en ökad förståelse för hur B2B-företag 

använder sociala medier i marknadsföringsstrategierna. Denna studie bidrar med 

riktlinjer hur företag kan arbeta med sociala medier. Följaktligen har studien 

bidragit till ökad förståelse för vilka faktorer som kan vara bra att tänka på vid 

användningen av sociala medier hos B2B-företag, samt vilka områden det finns 

utrymme till att förbättra och utveckla i strategin.  

 

Nyckelord: sociala medier, B2B, strategi, marknadsföring, 

innehållsmarknadsföring 
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Abstract  

Title: Marketing Strategies for Social Media among B2B-Companies 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Hanna Sjöström & Jessika Jelincic 

 

Supervisor: Akmal Hyder & Zahra Ahmadi 

 

Date: 2017 – june 

 

Aim: This study aims to analyze the use of social media in B2B-companies’ 

marketing strategies based on the six components monitoring and listening, 

empowering and engaging employees, creating compelling content, stimulating 

electronic word of mouth, evaluating and selecting channels and enhancing brand 

presence through integrating social media. 

 

Method: This study takes a deductive approach. The study is conducted in the 

form of a multiple case study with qualitative research design. Based on the 

theoretical frame of reference, an interview guide was developed that was used in 

twelve qualitative semi-structured interviews. The interviews were recorded and 

transcribed in order to design a thematic analysis. The material has been analyzed 

and discussed to further present a conclusion that answers the purpose of the study. 

 

Result & Conclusions: The study shows that the use of social media in B2B 

companies is largely consistent with Cawsey and Rowley's strategic framework. 

However, we found that the fourth component does not constitute an essential part 

of the companies’ marketing strategies and can be linked to the sixth component. In 

the fifth component, we found that companies focus on finding at least one clear 

purpose of entering a channel, which could represent a new component of the 

framework. 
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Suggestions for future research: Based on the limitations of this study, further 

research can be carried out. One limitation is that the study has been conducted 

from a business perspective. Further research may therefore be done based on an 

employee perspective. Another limitation that has arisen in the study is whether 

each component has been discussed in depth. Thus, there is a need to study how 

companies work with a particular component. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes with an increased understanding 

of how B2B companies use social media in their marketing strategies. This study 

provides guidelines on how businesses can work with social media. Consequently, 

the study has contributed to an increased understanding of what factors may be 

useful to have in mind when using social media in B2B companies. Also, in which 

areas there is room for improvement and development in the strategy. 

 

Key words: social media, B2B, strategy, marketing, content marketing 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till sociala mediers utveckling i B2B-företag följt av en 

problemdiskussion. I problemdiskussionen diskuteras varför vidare forskning är viktigt i området. 

Detta mynnar sedan ut till studiens syfte. Avslutningsvis presenteras definitioner av de två mest 

centrala begreppen; sociala medier samt B2B. 

 

1.1 Bakgrund 

”2017 bör handla mer om att företagen kopplar sin sociala medier-strategi till sin övergripande 

affärsstrategi” säger Hanna Granebring, marknadsansvarig på företaget ifoodbag, i en intervju med 

tidskriften Internetworld (Lindgren, 2017, 31 januari). Hon säger att företag generellt går på 

magkänslan när det gäller sociala medier och menar att en sådan strategi egentligen bör vara nära 

sammankopplad med organisationens övergripande mål för att anses framgångsrik. Det fanns en tid 

då sociala medier endast ansågs vara en fas som passerade förbi och inte något företag kunde dra 

nytta av (Copp, 2016, 17 augusti). Idag lever människor i en värld av mobilitet som gör det möjligt 

för dem att få tillgång till information med ett knapptryck, vilket har gjort det allt viktigare för 

företag att vara aktiva online (Omar, 2017, 1 februari). 

 

På senare år har intresset för sociala medier i affärsvärlden ökat markant (Keinänen & Kuivalainen, 

2015; Felix, Rauschnabel & Hinsch, 2017; Cawsey & Rowley, 2016). Det blir alltmer aktuellt att 

“gilla” sidor på Facebook, följa konton på Twitter och lägga till som kontakt på LinkedIn. Via 

smartphones och sociala medier har vi idag i större utsträckning tillgång till information än vad vi 

tidigare någonsin har haft. (Agnihotri et al., 2016; Keinänen & Kuivalainen, 2015). 

 

Företagen investerar allt mer i marknadsföring på sociala medier, vilket har ökat behovet av ett 

utvärderande system för sådana tekniker (Keegan & Rowley, 2017). I sammanhanget business-to-

consumer (B2C) finns en mycket mer omfattande kunskapsbas än inom business-to-business (B2B) 

(Cawsey & Rowley, 2016; Broekemier. Chau & Seshadri, 2015). Eftersom köpprocessen inom B2B 

skiljer sig från B2C kan inte sådana företag tillämpa samma strategier som de företag som vänder 

sig till konsumenter och som allt som oftast erbjuder heterogena produkter (Broekemier et al., 

2015). Forskning inom B2B fokuserar endast på vissa aspekter av marknadsföringen, vilket har 

gjort att kunskapen i området är otillräcklig (Felix et al., 2017; Keegan & Rowley, 2017). 
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1.2 Problemdiskussion 

Det råder en osäkerhet bland B2B-företag att införa sociala medier i sina strategier då de känner att 

de tappar kontroll över marknadsföringen. Detta beror på att kunderna är medskapare av innehållet 

som publiceras, men också för att de anser att B2B-företag inte är lämpade för användningen av 

sociala medier (Lacka & Chong, 2016; Andzulis, Panagopoulos & Rapp, 2012; Jussila, Kärkkäinen 

& Aramo-Immonen, 2014; Niedermeier, Wang & Zhang, 2016; Huotari, Ulkuniemi, Saraniemi & 

Mäläskä, 2015; Bernard, 2016). Företagen är skeptiska till huruvida investeringar i sociala medier 

kan öka försäljningen eller upptäcka värdefulla kunder då marknaden är så pass liten för de flesta 

B2B-företag (Wang, Hsiao, Yang & Hajli, 2016b). 

  

Forskarna anser att företagen inte ser effekterna av sociala medier ännu och att det är avgörande för 

en effektiv marknadsföringsstrategi samt för interaktionen med befintliga och potentiella kunder 

(Siamagka, Christodoulides, Michaelidou & Valvi, 2015; Habibi, Hamilton, Valos & Callaghan, 

2015). Det finns ett behov av fortsatt forskning i området sociala medier och strategier för 

marknadsföringen för att öka den begränsade förståelsen inom B2B (Keegan & Rowley, 2017; 

Keinänen & Kuivalainen, 2015; Chung, Andreev, Benyoucef, Duane & O’Reilly, 2017). 

  

Cawsey och Rowley (2016) har genomfört en studie i syfte att bidra till ett unikt strategiskt ramverk 

för användningen av sociala medier i B2B-företag. Ramverket skall understödja arbetet med sociala 

medier och minimera osäkerheten av det. De föreslår att företagen bör se över fördelarna med 

implementering av sociala medier för att kunna utforma strategier därefter. Vidare påstår de att 

relationer står i fokus för de flesta B2B-företag och att sociala medier kan erbjuda goda möjligheter 

för relationsbygge.  

 

Cawsey och Rowley (2016) har identifierat sex nyckelkomponenter i det strategiska ramverket för 

användningen av sociala medier. Dessa komponenter sägs B2B-företagen eftersträva vid 

utvecklandet av strategier för sociala medier och består av följande; (1) övervaka konversationer 

och lyssna på kunder, (2) empowerment och engagera anställda, (3) skapa attraktivt innehåll, (4) 

stimulera elektronisk word of mouth (eWOM), (5) utvärdera och välj kanaler samt (6) förbättra 

förekomsten av varumärket.  

 

Cawsey och Rowley (2016) förklarar att första komponenten handlar om att företag försöker 

eftersträva att övervaka kundernas informationsflöde så att kommunicerad information 

överensstämmer med innehållet på företagets plattformar. Under den andra komponenten fokuserar 

de mer på att företagen skall engagera de anställda i processen kring sociala medier, där 
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empowerment är av stor betydelse. Den tredje komponenten anser de är essentiell för att företagen 

skall kunna särskilja sig från mängden. Att företagen arbetar mot att försöka påverka och engagera 

utomstående influencers som exempelvis bloggare sägs också vara viktigt i arbetet med sociala 

medier. Detta lyfts upp under fjärde komponenten. Den femte komponenten diskuterar de är viktig 

för företag att se över då valet av medieplattform kan vara avgörande för framgången på sociala 

medier eftersom olika kanaler kan vara ämnade för olika syften. Till sist diskuteras den sjätte 

komponenten som handlar om att många företag har en uppfattning om att sociala medier förbättrar 

förekomsten av varumärket genom att det bidrar till ökad webbtrafik. 

 

Cawsey och Rowley (2016) diskuterar att trots att flera forskare har enats om att en eller flera av 

dessa komponenter är bidragande faktorer till en framgångsrik strategi saknas empiriska studier i 

området. Vidare sägs därför att fortsatt forskning i området bör arbeta med att utveckla ett holistiskt 

ramverk som omfattar B2B, för att tillämpas i både teori och praktik. Presenterat ramverk sägs vara 

det första strategiska ramverket för sociala medier som skapats för B2B-företag specifikt. Av denna 

anledning anses ramverket aktuellt och intressant för denna studie. 

 

Eftersom marknadsföring på sociala medier är ett snabbt växande fenomen (Cawsey & Rowley, 

2016; Keinänen & Kuivalainen, 2015; Felix et al., 2017) bidrar det till ett ökat behov av studier på 

B2B-företag och dess praxis för sociala medier (Cawsey & Rowley, 2016). Forskningen behöver 

kompletteras för att ge säkrare underlag i området så att B2B-företag fullt ut kan dra nytta av dem, 

vilket även diskuteras av Keegan och Rowley (2017) samt Hallikainen, Paesbrugghe, Laukkanen, 

Rangarajan och Gabrielsson (2017). Mot denna bakgrund vill vi analysera användningen av sociala 

medier i B2B-företagens marknadsföringsstrategier utifrån de sex komponenterna med avsikt att 

öka den begränsade förståelsen i både teori och praktik. Vi kommer att titta på samtliga delar av 

ramverket och analysera komponenterna mot den praktiska tillämpningen av sociala medier i B2B-

företag. 

 

1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att analysera användningen av sociala medier i B2B-företagens 

marknadsföringsstrategi utifrån de sex komponenterna övervaka konversationer och lyssna på 

kunder, empowerment och engagera anställda, skapa attraktivt innehåll, stimulera elektronisk word 

of mouth (eWOM), utvärdera och välj kanaler samt förbättra förekomsten av varumärket. 

 

1.4 Definitioner 

Detta avsnitt presenterar de två mest centrala begreppen; sociala medier samt B2B. 
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1.4.1 Sociala medier 

Sociala medier definieras på flera olika sätt av forskare (e.g. Moncrief, Marshall & Rudd, 2015; 

Moore, Raymond & Hopkins, 2015; Jussila et al., 2014; Jussila, Kärkkäinen & Leino, 2013; 

Agnihotri, Kothandaraman, Kashyap & Singh, 2012; Andzulis et al., 2012; Sidorova, Arnaboldi & 

Radaelli, 2016; Dutot & Bergeron, 2016; Guesalaga 2016; Habibi et al., 2015). I denna studie 

definieras sociala medier som en uppsättning av internetbaserade applikationer som underlättar 

skapandet och utbytet av användargenererat innehåll. Både organisationer och privatpersoner kan 

delta direkt och effektivt för att interagera och bygga relationer med andra människor. (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Denna definition används av flertalet forskare (e.g. Moore et al., 2015; Jussila et 

al., 2014; Jussila et al., 2013; Agnihotri et al., 2012; Sidorova et al., 2016; Dutot & Bergeron, 2016; 

Guesalaga, 2016; Habibi et al., 2015; Keegan & Rowley, 2017). 

 

McCann och Barlow (2015) säger att sociala medier har bidragit till ett nytt sätt att interagera och 

samarbeta med människor då det är användarna som skapar innehållet. I samstämmighet med 

Jussila et al. (2013) anser Andzulis et al. (2012) att sociala medier skiljer sig åt för kunder och 

företag. De anser att sociala medier bör användas som ett samlingsnamn för flera olika typer av 

företeelser som sker i samband med online-innehåll. Moore, Hopkins och Raymond (2013) påstår 

att det inte finns ett exakt antal sociala medieplattformar eftersom nya etableras varje dag. Det finns 

flera varianter av sociala medier såsom wikis, bloggar, mikrobloggar (Twitter), sociala nätverk 

(LinkedIn och Facebook) och webbplatser för mediedelning (Youtube och Instagram) som 

människor använder för att kommunicera med varandra, vilket kan ske via webbplatser samt appar 

på mobiler, surfplattor och datorer (Jussila et al., 2014; Guesalaga 2016; Habibi et al., 2015; 

Bernard, 2016). 

1.4.2 Business-to-business 

I denna studie definieras business-to-business, även förkortat B2B, som en transaktion mellan 

företag, det vill säga företag som interagerar med varandra genom att marknadsföra och sälja varor 

eller tjänster (Lacka & Chong, 2016; Jussila et al., 2013; Jussila et al., 2014). Det är färre 

organisationer som deltar i affärstransaktioner på B2B-marknaden jämfört med konsumenter på 

B2C-marknaden, vilket gör att det är mer direkt och intensivt (Lacka & Chong, 2016; Jussila et al., 

2014). Ett vanligt mål hos B2B-företag är att fördjupa personliga relationer, som är baserade på 

förtroende, för att bland annat förbättra pålitligheten i affärsrelationer (Jussila et al., 2013; Lacka & 

Chong, 2016). De produkter som B2B-företag tillverkar är mer komplexa, vilket innebär att 

utvecklandet av en ny produkt tar betydligt längre tid (Jussila et al., 2014). 
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1.5 Disposition 

Nedan presenteras studiens disposition i syfte att ge en kort beskrivning av respektive kapitels 

behandlingsområde. 

 

Figur 1: Studiens disposition. Källa: Egen illustration (2017a). 

 

 

 

  

1. Inledning 

•I detta kapitel presenteras en bakgrund till sociala mediers utveckling i B2B-företag följt av en 
problemdiskussion. I problemdiskussionen diskuteras varför vidare forskning är viktigt i området. 
Detta mynnar sedan ut till studiens syfte. Avslutningsvis presenteras definitioner av de två mest 
centrala begreppen; sociala medier samt B2B. 

2. Teoretisk 
referensram 

•I detta kapitel presenteras tidigare forskning om sociala medier inom B2B. Teorin består av 
övergripande forskning i området och avslutas med ett strategiskt ramverk som innefattar sex 
komponenter för användandet av sociala medier i B2B-sektorn. Avslutningsvis presenteras figurer 
som översiktligt redogör för innehållet i kapitlet. 

3. Metod 

•I detta kapitel presenteras de tekniker och metoder som har använts för att uppnå studiens syfte. 
Tillvägagångssättet som har tillämpats för att genomföra studien redogörs detaljerat. 
Avslutningsvis diskuteras om studien har uppfyllt kvalitetskriterierna, kritik relaterade till källor 
och metoder, följt av de etiska aspekterna som har beaktats för att uppnå god forskningsetik. 

4. Empiri 

•I detta kapitel presenteras empirisammanställningen från de tolv genomförda semistrukturerade 
intervjuerna med B2B-företag. Upplägget följer liknande struktur som den teoretiska 
referensramen med fokus på det strategiska ramverkets sex komponenter. 

5. Analys 

•I detta kapitel presenteras studiens analys av det empiriska materialet i förhållande till den 
teoretiska referensramen. Först kategoriseras företagen utifrån Cawsey och Rowleys (2016) 
taxonomi och interna respektive externa användare diskuteras. Sedan följer upplägget det 
strategiska ramverkets sex komponenter. Avslutningsvis presenteras en figur som översiktligt 
kopplar samman tidigare forskning och analysen av det empiriska materialet.  

6. Slutsats 

•I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till. Här framgår även studiens 
teoretiska såväl som praktiska bidrag. Avslutningsvis presenteras de begränsningar som 
uppkommit samt förslag till vidare forskning inom det aktuella forskningsområdet. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om sociala medier inom B2B. Teorin består av 

övergripande forskning i området och avslutas med ett strategiskt ramverk som innefattar sex 

komponenter för användandet av sociala medier i B2B-sektorn. Avslutningsvis presenteras figurer 

som översiktligt redogör för innehållet i kapitlet. 

 

2.1 Sociala medier inom business-to-business sektorn 

Detta avsnitt presenterar allmän forskning i området för sociala medier inom B2B. Här behandlas 

användare av sociala medier, möjligheter och slutligen utmaningar. Avsnittet skall fungera som en 

bakgrund till senare presenterat strategiskt ramverk. 

2.1.1 Användare av sociala medier 

Cawsey och Rowley (2016) presenterar en taxonomi som delar in företagen i tre olika kategorier 

beroende på hur väl integrerat sociala medier är i deras strategier. Vidare sägs att kategoriseringen 

av företagen har en viss korrelation med företagets erfarenhet av sociala medier, det vill säga att de 

företag som har väl integrerade sociala medier också har arbetat med det under en längre tid. Mot 

denna bakgrund jämförs Cawsey och Rowleys (2016) taxonomi med Rogers (2002) diffusionsteori 

inom innovation som kategoriserar individer eller enheter efter i vilken grad de antar nya idéer. 

Rogers (2002) teori innefattar kategorierna innovatörer, tidiga användare, tidig majoritet, sen 

majoritet och eftersläntrare.  

  

Innovatörerna antar idén tidigt, medan eftersläntrarna är sist med att anta nya idéer (Rogers, 2002). 

Ju tidigare företagen antar en ny idé, desto längre erfarenhet får de av fenomenet. I denna studien är 

sociala medier det fenomen som studeras, därav likställs Rogers (2002) diffusionsteori med Cawsey 

och Rowleys (2016) taxonomi. Denna sammanslagning har utformats för att underlätta förståelsen 

för hur företagen agerar vid antagandet av ett nytt fenomen.  

  

Den första kategorin som Cawsey och Rowley (2016) presenterar är sociala företag, och innefattar 

de företag som helt och hållet använder sociala medier, såväl i marknadsföringen som i försäljning 

och kundtjänst. Dessa företag kan jämföras med Rogers (2002) innovatörer eller tidiga användare, 

vilka beskrivs som de första att anta ett fenomen. Det som skiljer tidiga användare från 

innovatörerna sägs vara att tidiga användare är en mer integrerad del av det lokala systemet.  

  

Den andra kategorin Cawsey och Rowley (2016) nämner är sociala medier-användare, vilka består 

av företag som använder sociala medier i marknadsföringen men inte inom andra områden. 
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Skillnaden som tas upp mellan användarna och sociala företag är att användarna inte nyttjar sociala 

medier fullt ut då de exempelvis inte genomför skräddarsydda kampanjer för varje målgrupp. 

Användarna kan placeras i Rogers (2002) kategori tidig majoritet eller sen majoritet, eftersom 

användarna etablerar sociala medier när det är högst aktuellt i samhället och består av den största 

mängden företag. 

  

Den sista kategorin som Cawsey och Rowley (2016) presenterar är sociala experimentatorer, vilka 

fortfarande utforskar potentialen hos sociala medier och som ännu inte har övertygats om alla de 

möjligheter som företaget kan dra nytta av. Dessa företag skulle placeras i Rogers (2002) kategori 

eftersläntrare, utifrån antagandet att de långsamt antar nya idéer och generellt inte accepterar en idé 

förrän den bevisligen fungerar. Nämnda kategorier sammanfattas i figur 2 utifrån i vilket stadie av 

tillämpning av sociala medier företagen befinner sig. 

 

 

Figur 2: Sammanställning av företagens grad av tillämpning av sociala medier uttryckt i en modell. Källa: 

Egen illustration (2017b). 

 

Inom ett företag finns det även olika användare av sociala medier som marknadsför varor och 

tjänster och delar information med kunderna (Huotari et al., 2015; Levin, Hansen & Laverie, 2012; 

Wang, Pauleen & Zhang, 2016a). Huotari et al. (2015) har delat in användarna i två grupper; interna 

användare och externa användare. De förklarar att en intern användare antingen kan vara en 

företagsanvändare som är en representerande röst för företaget och som inte kan identifieras med 

någon särskild anställd, eller en anställd användare som kan identifieras och kopplas till personens 

arbetsgivare. Vidare sägs att externa användare delats in i fyra grupper; företagsanvändare, 

kundanvändare (individer som är anställda hos nuvarande eller potentiella kunder på B2B-
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marknaden), professionella användare (andra affärsrelaterade intressenter) samt civila användare 

(individer som är intresserade av företaget men som inte är anslutna professionellt till företaget). 

 

Sammanfattningsvis avgörs tillämpningen av sociala medier i ett företags strategi av bland annat 

erfarenhet (Cawsey & Rowley, 2016) och vilken karaktär användaren har (Houtari et al., 2015). Att 

kunna definiera vilken roll sociala medier har i företaget kan vara avgörande för särskilda beslut 

beträffande exempelvis vidareutveckling eller investering (Choi & Thoeni, 2016). 

2.1.2 Möjligheter med sociala medier  

Att etablera sociala medier i strategin genererar flera möjligheter för B2B-företag. En möjlighet är 

att det kan leda till högre innovation på flera olika sätt genom att företaget involverar kunderna. 

(Jussila et al., 2013; Lacka & Chong, 2016). Sociala medier anses även förbättra organisationens 

resultat och produktivitet (Dutot & Bergeron, 2016; Rodriguez & Honeycutt Jr, 2011; Broekemier 

et al., 2015; Agnihotri et al., 2016).  

 

Att tillämpa sociala medier som en del av marknadsföringen sägs vara mycket kostnadseffektivt 

eftersom det sker till en låg kostnad men genererar stora affärsmöjligheter (Broekemier et al., 2015; 

Hutter, Hautz, Dennhardt & Fuller, 2013). Broekemier et al. (2015) menar dock att den främsta 

anledningen varför företag använder sociala medier i marknadsföringen inte beror på 

kostnadsrelaterade faktorer, utan handlar snarare om att sprida varumärket och skapa ett ökat 

intresse för företaget. 

 

B2B-företag kan ta hjälp av sociala medier för att skapa bättre varumärkeskännedom, förbättra 

kundrelationerna och öka försäljningen genom att underlätta vardagligt arbete (Jones, Borgman & 

Ulusoy, 2015; Lacka & Chong, 2016; Laroche, Habibi & Richard, 2013; Agnihotri et al., 2016). 

Kundrelationer förbättras då kunderna kan få direkt tillgång till information som de tidigare hade 

varit tvungna att ringa eller maila om, vilket i sin tur leder till minskad frustration som orsakas av 

förseningar (Parveen, Jaafar & Ainin, 2016). Agnihotri et al. (2016) menar att detta även bidrar till 

högre kundtillfredsställelse eftersom företaget ständigt kommunicerar information som är viktig för 

kunden. 

 

Ytterligare möjligheter med sociala medier är att företag kan identifiera och attrahera nya 

affärspartners, skapa nya affärsmöjligheter och få värdefull feedback som ger företagen möjlighet 

att anpassa erbjudandet bättre efter parternas behov (Lacka & Chong, 2016; Parveen et al., 2016). 
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Eftersom att allt fler människor använder sociala medier bidrar det med goda affärsmöjligheter 

vilket enligt McCann och Barlow (2015) vore dumt av företag att ignorera. Forskning visar att ju 

längre erfarenhet företagen har av att använda sociala medier i affärssammanhang desto högre 

uppfattad effektivitet, vilket i viss mån förklarar varför de känner osäkerhet i att införa sociala 

medier i marknadsföringen (Broekemier et al., 2015). 

2.1.3 Utmaningar med sociala medier 

Jussila et al. (2013) och Broekemier et al. (2015) menar att anledningen varför det är få B2B-företag 

som använder sociala medier, trots att det finns åtskilliga möjligheter med det, är att företagen tros 

försämra användbarheten och inte ser möjligheterna med fenomenet. I samstämmighet med det 

anser Lacka och Chong (2016) att ett av de största hindren företagen har är marknadsförarens 

okunskap och dåliga förståelse för hur sociala medier skall användas i marknadsföringssyfte, samt 

den upplevda bristen på förmåner. 

 

Många B2B-marknadsförare har en gemensam tro att sociala medier inte passar deras sektor utan 

endast är ämnat för B2C. De anser att ett individuellt förhållningssätt mellan B2B-företag, som 

innefattar ansikte mot ansikte-interaktion, inte kan uppnås via sociala medier då bland annat 

kommunikationen inte kan kontrolleras. (Lacka & Chong, 2016). Jussila et al. (2014) anser att det 

finns allvarliga risker i informationssäkerheten hos B2B-företag, vilket avskräcker många företag 

från att anta sociala medier. 

 

Habibi et al. (2015) diskuterar flera anledningar varför B2B-företag inte kan och inte använder 

sociala medier. En anledning är att produkterna är mer komplexa, vilket innebär att B2B-köpare 

tenderar att efterfråga ytterligare information som bidrar till att marknadsförare behöver 

kommunicera större mängder logisk information. Kunderna sägs också vara mer kunniga och därav 

har personlig försäljning blivit mer betydande. Broekemier et al. (2015) påstår att brist på tid och 

kunskap tycks vara en av anledningarna varför B2B-företagen är negativt inställda till sociala 

medier.  

 

B2B-företag har, enligt Habibi et al. (2015), även en mer direkt och intensiv kundrelation där 

inköpen har ett stort värde, vilket skapar en riskuppfattning som marknadsföraren då behöver 

förmedla via sociala medier för att lugna kunderna. Swani, Brown och Milne (2014) anser att 

marknadsförare fortsatt behöver integrera sociala medier som en del av marknadsföringen trots 

utmaningarna.  
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Flertalet av företagen som inte använder sociala medier har en uppfattning om att denna typ av 

marknadsföring endast är ämnad för den yngre målgruppen (Broekemier et al., 2015). Till exempel 

kom Keinänen och Kuivalainen (2015) i sin studie fram till att många B2B-företag anser att sociala 

medier inte når ut till industrikunder. Broekemier et al. (2015) anser att detta är ett föråldrat sätt att 

se på marknaden och att denna syn inte delas med de företag som faktiskt tillämpar sociala medier i 

marknadsföringen. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns många möjligheter men 

samtidigt råder det utmaningar som B2B-företag behöver se över innan de inför sociala medier som 

en del av marknadsföringsstrategin.  

 

2.2 Strategiskt ramverk för sociala medier  

Detta avsnitt grundas på ett nyutvecklat strategiskt ramverk för hur företag inom B2B-sektorn 

använder sociala medier i marknadsföringssyfte. Ramverket innefattar följande sex 

nyckelkomponenter som företagen eftersträvar vid utvecklandet av strategier för sociala medier; (1) 

övervaka konversationer och lyssna på kunder, (2) empowerment och engagera anställda, (3) skapa 

attraktivt innehåll, (4) stimulera elektronisk word of mouth (eWOM), (5) utvärdera och välj kanaler 

samt (6) förbättra förekomsten av varumärket (Cawsey & Rowley, 2016). Detta ramverk stärks av 

ytterligare forskning i området. 

2.2.1 Övervaka konversationer och lyssna på kunder 

Att övervaka konversationer och lyssna på kunder innebär att företaget så gott som möjligt försöker 

övervaka informationsflödet så att kommunicerad information är sammanhängande för hela 

företaget och dess plattformar. Genom att företagen övervakar flödet kan de utforska aktuella 

samtalsämnen och ta reda på vad som sägs om varumärket. (Cawsey & Rowley, 2016). 

 

Enligt Keinänen och Kuivalainen (2015) behöver företagen även ge kunderna en anledning att 

engagera sig i företagets sociala medier, vilket kan göras genom att efterforska vad de tycker är 

intressant och vad de värdesätter. Mot denna bakgrund är det av stor betydelse att cheferna är 

medvetna om trenderna i sociala medier för att framgångsrikt kunna utveckla metoder baserat på 

behoven hos varje kund (Moncrief et al., 2015). Om företag övervakar konversationer och lyssnar 

på vad kunderna säger kommer cheferna att erhålla ökad förståelse för möjligheterna med sociala 

medier. Här uppstår även en möjlighet för företagen att nischa sig mot särskilda kunder, vilket 

skulle innebära en mycket lägre kostnad än personlig försäljning. (Broekemier et al., 2015).  

 

Det kan även uppstå utmaningar för företagen i detta skede eftersom de behöver tänka annorlunda 

beträffande kommunikationen med potentiella- och nuvarande kunder. De behöver engagera 
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kunderna i samtal via företagens hemsidor och vara mer i synk med kundernas beteende. 

(Rodriguez, Peterson & Krishnan, 2012; Broekemier et al., 2015; Sisko & Lipiäinen, 2015). 

Företagen måste även bedöma i vilka fall de skall delta i konversationerna och hur de skall tolka 

och analysera dessa (Cawsey & Rowley, 2016). 

 

För att fler B2B-företag börjar sociala medier bli en integrerad del av affärsstrategi inom customer 

relationship management (CRM) (Rodriguez et al., 2012). CRM bygger på en affärsmodell som 

stöds av marknadsföringsprinciper. Den syftar till att öka vinsten och intäkterna hos företag genom 

att fokusera på kunderna. B2B-säljare utnyttjande av CRM resulterade även i starkare 

kundrelationer och en bättre förståelse för kundens behov. (Moore et al., 2015; Rodriguez & 

Honeycutt Jr, 2011; Ahearne, Srinivasan & Weinstein, 2004; Trainor, 2012). Dock är ett vanligt 

förekommande problem för B2B-företag som skall tillämpa CRM-system att de saknar strategisk 

planering (Pedron, Picoto, Dhillon & Calderia, 2016). 

  

Utifrån behovet av att locka internetanvändare samt att flera organisationer omfattar sociala medier 

har ett nytt begrepp växt fram, nämligen social CRM. Det kan ses som en filosofi och en 

affärsstrategi som bland annat stöds av en teknisk plattform och har en bred uppsättning av verktyg 

som möjliggörs av sociala medier. (Rodriguez & Peterson, 2012; Trainor, 2012; Erdoğmuş & 

Cicek, 2012). Fördelen med social CRM är att det, genom att dela innehåll och skapa 

konversationer, bidrar till ökat engagemang, vilket resulterar i en djupare relation med kunder 

(Rodriguez & Peterson, 2012).  

2.2.2 Empowerment och engagera anställda 

Cawsey och Rowley (2016) har kommit fram till att empowerment är viktigt vid arbetet med sociala 

medier i B2B-företag. Empowerment beskrivs som en ansvarsfördelning där de anställda i större 

omfattning deltar i beslutsfattandet och bestämmer över sitt eget arbete (Greasley, Bryman, Dainty, 

Price, Naismith & Soetanto, 2008). Om företagen dessutom kan tillhandahålla utbildningsprogram 

för ansvarsfördelning bidrar det med positiva effekter på de anställdas upplevda egenmakt (eng: 

empowerment) (Voegtlin, Boehm & Bruch, 2015). 

 

Vissa företag har insett behovet av att engagera de anställda i processerna kring sociala medier och 

har därför utvecklat arbetsteam som består av experter inom området som kan stötta och lära de 

övriga anställda. Riktlinjer utvecklas för hur de anställda skall hantera och arbeta med sociala 

medier, men detta behöver stödjas av träning. (Cawsey & Rowley, 2016).  
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Cawsey och Rowley (2016) föreslår att nyckelprocesserna i denna komponent är att involvera 

anställda från hela företaget, och inte endast från marknadsavdelningen. De anser att en viktig del är 

att utveckla och främja en policy för sociala medier, vilket kan göras genom att utbilda och 

uppdatera de anställda för att de skall bidra till företagets närvaro på plattformarna. Cheferna 

behöver inspirera de anställda och bidra med support och träning i hur de använder sociala medier 

så att de kan nå sina marknadsföringsmål (Choi & Thoeni, 2016; Schultz, Schwepker Jr & Good, 

2012; Zallocco, Pullins & Mallin, 2009; Ahearne, Jelinek & Rapp, 2005). Guesalaga (2016) påstår 

att om företagen vill erhålla samtliga fördelar som följer med sociala medier behöver de skapa 

kunskap och engagemang kring det i företaget. Det kan de göra genom att tillsätta chefer som är 

experter i området samt genom att tillhandahålla särskild utbildning och återkoppla till de anställda. 

 

Det finns dock inga anvisningar för hur frågor som framträder när företag tillämpar sociala medier i 

sitt vardagliga arbete skall hanteras (Wang et al., 2016b). Införandet av sociala medier skapar 

många nya och oförutsedda utmaningar och möjligheter för chefer då det påverkar hur de bland 

annat övervakar, väljer ut, tränar och utvecklar anställda. Studier visar en brist på träning i sociala 

medier och begränsad tillämpning av det inom organisationer. (Niedermeier et al., 2016; Wang et 

al., 2016b). Enbart 10 av 52 organisationer tillhandahåller utbildning till anställda för att kunna dra 

nytta av möjligheterna med sociala medier (Chung et al., 2017). 

 

Guesalaga (2016) anser att cheferna själva behöver vara aktiva användare av sociala medier och 

även lyfta fram personligt bruk av dessa. En sak som dock konstateras motsägelsefullt är att den 

personliga användningen av sociala medier under arbetstid ofta kan vara strikt begränsad. Men 

samtidigt visar hans studie att det faktiskt kan vara fördelaktigt att uppmuntra de anställda till att 

bruka sociala medier i personligt syfte. 

 

Guesalaga (2016) föreslår att företag även behöver utbilda säljarna i hur de skall tillämpa sociala 

medier professionellt och hur de kan öka effektiviteten i arbetet. Vidare sägs att användandet av 

sociala medier ställer krav på dagens försäljning eftersom det påverkar relationen mellan köpare 

och säljare, försäljarens roll samt hela organisationen. Michaelidou, Siamagka och Christodoulides 

(2011) menar att det är få B2B-företag som tillämpar sociala medier i säljsammanhang. Detta är 

något som enligt Ahearne, Jones, Rapp och Mathieu (2008) bör ses över, då de anser att sociala 

medier bidrar till att hjälpa säljarna att uppdatera sin kunskap om marknaden och företagets 

specifika produkter.  
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2.2.3 Skapa attraktivt innehåll 

Innehållet påstås vara en viktig framgångsfaktor för sociala medier (Ahlqvist, Bäck, Halonen & 

Heinonen, 2008). Innehåll publiceras i alla dess former och består bland annat av blogginlägg, 

tävlingar och poddsändningar (Cawsey & Rowley, 2016; Kaplan & Haenlein, 2010). Huotari et al. 

(2015) menar att företagen både direkt och indirekt påverkar innehållet genom att bland annat delta 

i diskussioner och kontrollera anställdas beteende på sociala medier, eller genom att utbilda 

anställda för att skapa det önskade innehållet på plattformarna. B2B-marknadsföraren har ett stort 

ansvar att formulera meddelanden, som oftast är informella, avslappnade och humoristiska, på ett 

sätt att de inte skickar ut fel signaler och ger intrycket av att företaget är oseriöst eller inte tekniskt 

kompetent (Habibi et al., 2015). 

 

Medvetenhet om aktuella ämnen är en viktig faktor vid publicering av innehåll och kan användas 

för att tillfredsställa kundernas informationsbehov (Althoff, Borth, Hees & Dengel, 2014). Det 

handlar om att lyssna på vad kunden vill ha för att sedan skapa attraktivt innehåll som särskiljer sig 

från mängden. Innehållet behöver uppfylla ett behov för att människor skall hitta och konsumera 

det. Essentiellt är att företagen skapar innehåll som är intressant, relevant och aktuellt i olika format. 

(Cawsey & Rowley, 2016). Hutter et al. (2013) menar att användare av sociala medier är känsliga 

gentemot publicerat innehåll på grund av dess unika dynamik vars förståelse är betydande för den 

långsiktiga marknadsföringen. 

 

En viktigt nyckelprocess är att skapa och bygga en långsiktig B2B-försäljningsrelation snarare än 

att göra snabb vinst genom engångsmarknadsföring. Men med detta följer även utmaningar såsom 

att förstå och förutsäga kundernas uppfattningar beträffande användbarhet, relevans och 

övertygande text. En annan utmaning företagen står inför är att bygga upp ett förtroende och 

engagemang hos kunden genom att vara hjälpsamma vid frågor och funderingar. (Cawsey & 

Rowley, 2016). 

2.2.4 Stimulera elektronisk word of mouth (eWOM) 

Enligt Teng, Khong, Chong och Lin (2017) är eWOM också en viktig beståndsdel i arbetet med 

sociala medier. eWOM är en onlinebaserad form av word-of-mouth som består av 

informationsspridning på sociala plattformar, vilka möjliggör för användarna att delge åsikter och 

upplevelser med andra användare av en viss vara eller tjänst (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & 

Gremler, 2004). Kunderna vänder sig till sociala medier som exempelvis Twitter och Facebook för 

att själva posta eller kommentera andras inlägg angående exempelvis produktens kvalitet eller 

upplevelse av tjänsten (Yan, Wu, Wang, Wu, Chen & Wei, 2016). 
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För att stimulera eWOM förklarar Cawsey och Rowley (2016) att företagen behöver arbeta mot att 

försöka påverka och engagera utomstående influencers som exempelvis redaktörer, bloggare, 

eventplanerare eller institutioner och inte endast egna kunder. Detta kan företag göra på många 

olika plattformar men Jansen, Zhang, Sobel och Chowdury (2009) påstår att Twitter är en vanlig 

plattform att använda för detta ändamål. Swani et al. (2014) förklarar dock att företagen behöver 

utöka kunskapen om hur de skall använda Twitter för att stimulera eWOM då hanteringen skiljer 

sig mellan B2B och B2C. 

 

Andzulis et al. (2012) hävdar att tillämpningen av sociala medier påverkar företaget positivt genom 

att det engagerar kunderna och utvecklar relationer med dem. Broekemier et al. (2015) menar att 

små företag, genom att öka närvaron i sociala medier, även kan diskutera fördelar med produkterna, 

svara på feedback från kunder och guida kunderna i hur de bäst utnyttjar produkter och tjänster. 

Dessutom påstår Choi och Thoeni (2016) att företag på ett enklare sätt kan hjälpa kunderna med 

eventuella problem och därigenom förhindra negativ spridning till andra kunder, vilket kan skada 

relationen. 

 

Ett problem som kan uppstå med att försöka stimulera eWOM är att företagen har svårigheter med 

att definiera vad som driver människor att publicera online (Hutter, et al., 2013). Företagen upplever 

även svårigheter med att försöka upprätthålla en dynamisk gemenskap med influencerna på lång 

sikt då de måste kunna acceptera och tillmötesgå bristen av kontroll över meddelanden som 

influencerna sänder ut om varumärket. (Cawsey & Rowley, 2016).  

2.2.5 Utvärdera och välj kanaler 

Sociala medier har visat sig vara ett viktigt komplement till traditionella kanaler i ett företags 

marknadsföringsstrategi (Rossmann, Wilke & Stei, 2017). Cawsey och Rowley (2016) påstår att 

valet av medieplattform kan vara avgörande för framgången på sociala medier eftersom olika 

kanaler kan vara ämnade för olika syften. De menar att exempelvis Twitter vanligen används för 

kundsupport och direkt engagemang. 

 

Pham och Gammoh (2015) förklarar att olika sociala medieplattformar genererar olika associationer 

till varumärket. Bland annat säger de att bloggar eller mikrobloggar som exempelvis Twitter 

associeras med varumärkets prestanda medan webbplatser för mediedelning kan bygga upp känslor 

och bilder som associeras med varumärket.  
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Flera forskare (e.g. Brennan & Croft, 2012; Siamagka et al., 2015; Broekemier et al., 2015; Cawsey 

& Rowley, 2016; Bernard, 2016) har funnit att Linkedin är den mest populära och primära sociala 

medieplattform som används av B2B-företag. I Niedermeier et al. (2016) studie på kinesiska företag 

upptäckte de istället att WeChat är den framträdande medieplattform som används. WeChat 

förklaras som ett kraftfullare sätt att kommunicera med kunderna än via telefon eller e-post, och är 

också den sociala medieplattform som uppskattas och föredras av kunderna. Cheng, Fu och de 

Vreede (2017) påpekar att denna applikation har blivit allt vanligare i den kinesiska vardagen. 

 

Cawsey och Rowley (2016) påstår således att företagen bör utnyttja mer än en plattform för sociala 

medier. Vidare säger de att företag då kan maximera beröringspunkter, vilket i sin tur kan påverka 

sökmotoroptimering och webbtrafik. Den kombination av sociala medieplattformar som 

Broekemier et al. (2015) fann vara vanligast är LinkedIn och Facebook följt av LinkedIn 

tillsammans med Twitter. Problematiken med att använda flera plattformar ligger dock i att det kan 

vara tidskrävande att upprätthålla flera sociala mediekanaler, framförallt om företagen skräddarsyr 

innehållet för respektive plattform. (Cawsey & Rowley, 2016). 

 

Eftersom olika kanaler kan vara ämnade för olika syften kan företag även stöta på utmaningar när 

de skall hitta de resurser som krävs för att genomföra övervakningen och utvärderingen av 

kanalerna. Det ligger en utmaning i att övervaka kanalernas utveckling men även i att välja och 

tolka statistisk gentemot marknadsförings- och kampanjmål. (Cawsey & Rowley, 2016). Choi och 

Thoeni (2016) anser därför att företag bör använda analysverktyg för att kunna utvärdera 

prestationen på sociala medier. Visserligen är det svårt att mäta direkta effekter av det i finansiella 

mått (Kumar & Mirchandani, 2012), men detta behövs för att kunna motivera fortsatt eller ökad 

investering i sådan marknadsföring (Choi & Thoeni, 2016). En enkel förklaring till att 

analysverktyg inte används för sociala medier är för att det fortfarande är av experimentell karaktär 

i många B2B-företag, men ett verktyg som behöver utvecklas (Choi & Thoeni, 2016). 

 

Hoffman och Fodor (2010) rekommenderar därför att företagen inte enbart mäter prestationen i 

finansiella mått, utan även kundernas beteende gentemot respektive sociala medieplattform. 

Beroende på vilken plattform företagen använder kan antalet tweets, följare, gillningar, blogginlägg 

eller prenumeranter mätas (Choi & Thoeni, 2016). 

2.2.6 Förbättra förekomsten av varumärket 

Sociala medier är den plattform där kunderna obehindrat kommunicerar och interagerar med 

varandra gällande företaget och dess erbjudanden (Choi & Thoeni, 2016). Cawsey och Rowley 
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(2016) diskuterar att många företag har en uppfattning om att sociala medier förbättrar förekomsten 

av varumärket eftersom det bidrar till att fler personer besöker deras sidor. Detta ökar i sin tur 

upptäckbarheten på internet och allt fler kommer att hitta till företaget. En av de främsta 

anledningarna att företag använder sociala medier i B2B-sammanhang är för att öka webbtrafiken 

och höja rankingen i sökmotorer (Broekemier et al., 2015). Choi och Thoeni (2016) framhåller 

därför vikten av att förstå och underlätta för user-to-user-engagemang. Detta beskrivs som ett sätt 

för företagen att skapa ett intresse kring varumärket och samtidigt utveckla 

marknadsföringsstrategier genom att ta del av kundernas synpunkter. 

 

Företagen använder sociala medier för att bland annat förbättra ryktet samt att öka intresse och 

medvetenhet hos både befintliga och nya kunder (Broekemier et al., 2015). Ett B2B-företags 

existens på sociala medier sägs även förbättra kundengagemanget, kundsupporten och dessutom 

rekryteringen av kunder (Cawsey & Rowley, 2016). Gummerus, Liljander, Weman och Philström 

(2012) påstår att kundens engagemang i ett företag bidrar med sociala-, nöjes- och ekonomiska 

fördelar. 

 

Laroche et al. (2013) menar att företag som är verksamma på sociala medier kan öka kundernas 

förtroende och lojalitet gentemot varumärket genom att förbättra kundens relation med andra 

kunder, företaget, produkterna och i sin tur varumärket. Broekemier et al. (2015) rekommenderar att 

små företag som har färre resurser bör visa större engagemang i sociala medier för att bygga 

relationer, eftersom sociala medier är ett så pass effektivt och billigt alternativ. Sociala medier sägs 

vara ett betydelsefullt marknadsföringsverktyg som bidrar med positiva ekonomiska effekter för 

företaget (Hutter et al. 2013).  

 

2.3 Utveckling av teoretisk referensram 

Detta avsnitt utvecklar presenterad teori i figurer som skall underlätta förståelsen för teorin och 

även verka som underlag för analys av empiri. 

 

Upplägget på den teoretiska referensramen har utformats på ett sådant sätt att läsaren först erhåller 

grundläggande kunskaper om sociala medier i B2B-sektorn innan det strategiska ramverket 

presenteras. Studien har valt att behandla de delar som figur 3 illustrerar. Grundläggande och 

bredare kunskap om sociala medier i B2B-sektorn behövs för att kunna förstå och tillämpa det 

strategiska ramverket. Grunden som den teoretiska referensramen bygger på består av vilka 

användare som finns samt möjligheter och utmaningar med sociala medier. Det strategiska 
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ramverket för sociala medier inom B2B-sektorn återfinns i spetsen av figur 3, eftersom det ses som 

en fördjupad del av helheten. 

 

Figur 3: Sammanfattning av den teoretiska referensramen illustrerad utifrån ämnesområde. Den teoretiska 

referensramen mynnar ut i ett strategiskt ramverk som kommer att användas för fortsatt analys. Källa: Egen 

illustration (2017d). 

 

Utifrån presenterad teori har figur 4 sammanställt som binder ihop de viktigaste delarna ur den 

teoretiska referensramen som tas med vidare i studien. Syftet med figuren är att skapa en syntes och 

att öka förståelsen för området. Studiens fokus i forskningen ligger på det strategiska ramverket 

inom kontexten B2B. Ramverket är det teoretiska område som kommer att genomsyra resterande 

del av studien. Figur 4 kommer att användas som ett verktyg för analys av empirin. 

 

 

Figur 4: Sammanställning av det strategiska ramverket. Källa: Egen illustration (2017c). 
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Det finns ett allmänt behov av fortsatt forskning inom området sociala medier och strategier för 

marknadsföringen för att öka den begränsade förståelsen. Det strategiska ramverket för sociala 

medier inom B2B-företag innefattar sex nyckelkomponenter som företagen eftersträvar i sociala 

medier. Flera forskare är överens om att dessa komponenter bidrar till en framgångsrik strategi, men 

empiriska studier saknas i området och behöver vidare forskning. I figur 4 återfinns en 

sammanfattande bild över det strategiska ramverket och dess sex komponenter. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras de tekniker och metoder som har använts för att uppnå studiens syfte. 

Tillvägagångssättet som har tillämpats för att genomföra studien redogörs detaljerat. 

Avslutningsvis diskuteras om studien har uppfyllt kvalitetskriterierna, kritik relaterade till källor 

och metoder, följt av de etiska aspekterna som har beaktats för att uppnå god forskningsetik. 

 

3.1 Forskningsansats 

Johnston (2014) diskuterar att studiens forskningsansats påverkar tillvägagångssättet som tillämpas 

i forskningsbedrivandet. I denna studie utgår vi från ett tidigare presenterat ramverk vid insamling 

av empiri, vilket enligt Bryman och Bell (2013) kallas deduktiv ansats. En deduktiv ansats ger 

möjligheten att antingen stärka eller försvaga tilliten till teorin utifrån insamlad empiri (Holme & 

Solvangs, 2010). 

 

Antagandet av en deduktiv ansats anses mest lämplig för denna studie då vi vill testa tidigare 

forskning och analysera den mot empiriskt material. Vi kan genom att tillämpa kunskapen som 

redan finns inom studiens forskningsområde finna teman och djupare mönster för att förklara de 

tolkningar som vi har gjort på insamlat material. 

 

Studien antar även ett aktörssynsätt där den sociala verkligheten kantas av både teori och praktik 

med hermeneutisk tradition. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) står tolkning och förståelse i 

fokus inom den hermeneutiska traditionen. Eftersom vi söker förståelse för hur företag använder 

sociala medier i marknadsföringsstrategin utifrån deras egna uppfattningar och upplevelser, behöver 

det enligt Henricson (2012) ge utrymme för tolkningar. Även Fejes och Thornberg (2015) och 

Widerberg (2002) anser att hermeneutiken är ett relevant tillvägagångssätt när forskaren är 

intresserad av hur ett fenomen upplevs och vill få tillgång till deltagarnas egna föreställningar. 

 

Mot denna bakgrund bedöms detta vetenskapliga synsätt vara lämplig att följa för att erhålla det 

material vi söker eftersom detta synsätt lämnar utrymme för de intervjuades egna åsikter och 

forskarnas tolkningar. Vi har därför studerat teorier och samlat in empiri utifrån intervjuer med 

B2B-företag för att det skall leda till en generell förståelse om deras användning. Dock betyder det 

inte att slutsatsen som studien presenterar behöver vara den enda sanningen men den kan bidra till 

ökad förståelse inom forskningsområdet. 
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3.2 Forskningsmetod 

Denna studie grundar sig i en kvalitativ metod då vi intresserar oss för deltagarnas egna upplevelser 

av sociala medier på en djupare nivå, som en del av företagets marknadsföringsstrategi. Yin (2007) 

förklarar att om studien ämnar till att erhålla de intervjuades egna erfarenheter och synpunkter nås 

kvalitet genom tolkning av insamlat material. Vi skall i denna studie applicera och pröva befintliga 

vetenskapliga teorier på det insamlade empiriska materialet. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativ forskning ämnar till att förstå en social verklighet 

utifrån hur denna verklighet tolkas och uppfattas av deltagarna. Vidare sägs även att kvalitativt 

inriktade forskare är mer benägna att ange detaljer för att betona kontexten i företeelser, det vill 

säga att de tar hänsyn till i vilken miljö de intervjuade är verksamma. Detta stöds även av Justesen 

och Mik-Meyer (2011) som menar att forskare använder kvalitativa metoder för att beskriva ett 

fenomen i en kontext utifrån egna tolkningar, vilket bidrar med ökad förståelse av fenomenet. 

Denna studie riktas mot kontexten B2B och en kvalitativ metod anses därför mest relevant för 

studien då vi strävar efter förståelse av verkligheten. 

 

3.3 Forskningsdesign 

Yin (2007) förklarar forskningsdesign som en logisk plan för hur forskare skall ta sig från en punkt 

till en annan. Detta definieras som en initial uppsättning frågor som skall besvaras och utifrån dessa 

dra eventuella slutsatser som berör frågorna. Ett alternativ som Yin (2007) nämner är att 

forskningsdesignen kan utgöras av en plan innehållande fyra problem: vilka frågor som skall 

studeras, vilken empiri som är relevant, vilket material som skall samlas in och hur detta skall 

analyseras. 

 

Vi har i denna studie använt en komparativ design i form av en multipel fallstudie eftersom vi är 

intresserade av flera olika fall med fokus på dess unika kontexter (Bryman & Bell, 2013). Studiens 

multipla fallstudie består av tolv företag på B2B-marknaden. En komparativ design i samband med 

en kvalitativ undersökning antar formen av en multipel fallstudie då forskare gör en 

intervjuundersökning på två eller flera fall där de försöker genomföra någon form av jämförelse 

mellan dem (Bryman & Bell, 2013). Vi vill få en djupare förståelse för den sociala verklighet som 

de olika kontexterna står för, vilket vanligtvis belyses i multipla fallstudier. Detta ger oss 

möjligheten att ta ställning till vilka skillnader och likheter som kan tänkas finnas mellan de valda 

fallen.  
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De valda fallen utgörs av B2B-företag som tillämpar sociala medier i marknadsföringen. Vi har 

endast intervjuat företag som är aktiva på sociala kanaler, vilka kan anses representativa för B2B-

företag inom denna kontext. Företagens gemensamma nämnare är att de använder sociala medier i 

marknadsföringen, i övrigt har de inga gemensamma element. 

 

3.4 Insamling av empiri 

Detta avsnitt presenterar studiens primära och sekundära material, val av företag, kodning samt 

transkribering. 

3.4.1 Primärt material 

Primärt material innefattar information som forskarna själva inhämtar genom exempelvis intervjuer, 

observationer eller enkäter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013; Jacobsen, 2002; Patel & 

Davidsson, 2011). Fördelen med primärt material är att den samlas in för en specifik studie och blir 

därmed mycket aktuell och tillförlitlig eftersom forskarna i fråga har utfört insamlingen 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Vårt primära material består av empiriskt material 

insamlat från semistrukturerade intervjuer med B2B-företag. 

 

Vid utförandet av de semistrukturerade intervjuerna använde vi en intervjuguide, vilken vi 

presenterar mer ingående under rubriken 3.5 Intervjuguide. Bryman och Bell (2013) menar att en 

intervjuguide av semistrukturerad art kan ses som en minneslista över vilka frågeställningar som 

skall behandlas. Vidare sägs att det centrala ligger i att guiden skall ge utrymme för flexibilitet. 

Utifrån Bryman och Bells (2013) rekommendationer bygger vår intervjuguide på specifika teman 

inom vårt forskningsområde med hänsyn till studiens syfte och den teori vi har redogjort för. 

 

Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig i att vi ville skapa en öppen och flexibel 

diskussion mellan oss och den intervjuade. Genom förutbestämda intervjufrågor med öppen 

karaktär kan forskaren bättre förhålla sig till ämnet (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Detta 

bidrar till att de intervjuade erhåller stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och det öppnar 

även upp möjligheten för eventuella följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Följdfrågor kunde ställas 

om vi ville att den intervjuade skulle utveckla sitt svar eller om vi ansåg att personen hade 

missuppfattat frågan. Robinson och Kerr (2015) menar att interaktion vid intervjuer kan bidra med 

bättre förståelse för vad som sägs eftersom inblandade personer delar med sig av egna uppfattningar 

och tolkningar. Sju intervjuer genomfördes i person på B2B-företagens arbetsplats, fyra företag 

intervjuades via telefon och en via en videokonferens. 
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Telefonintervjuer ansågs vara en lämplig metod för att komma i kontakt och samla in empiri från 

företagen på grund av tidsaspekten. Detta ligger i enlighet med vad Bryman och Bell (2013) 

framhåller angående att det finns en möjlighet att genomföra studien inom given tidsram med hjälp 

av telefonintervju. Det fanns en viss begränsning gällande anträffbarhet och geografisk position då 

företagen var lokaliserade på olika platser i Mellansverige. Det fanns dock en önskan om att 

samtliga intervjuer skulle ske på B2B-företagens arbetsplats då vi ansåg att det skulle bidra med 

bättre interaktion och samspel. En osäkerhet med telefonintervjuer är dock att deltagaren lättare kan 

avsluta intervjun per telefon än vid fysiska träffar (Bryman & Bell, 2013). Detta var inget som vi 

oroade oss för skulle hända, och därför ansåg vi att det var lämpligt med intervju per telefon. 

3.4.2 Sekundärt material 

Sekundärt material utgörs av tidigare insamlat och beskrivet material (Blumberg, 2008; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2013). Vi har använt olika former av sekundärt material som exempelvis 

vetenskapliga artiklar, litteratur, forskningsrapporter, webbsidor och tidningsartiklar. Detta har legat 

till grund för vår problemdiskussion och teoretiska referensram. Fördelen med att använda 

sekundärt material är att det är tids- och kostnadseffektivt eftersom andra forskare, institutioner och 

organisationer redan har samlat in den (Bryman & Bell, 2013). En annan fördel är att sekundärt 

material kan anses hålla hög nivå och god kvalitet (Blumberg, 2008), vilket har skapat ökad 

trovärdighet och tillförlitlighet för studiens teoretiska referensram.  

 

Vi har valt att söka efter relevant litteratur i elektroniska databaser via biblioteket på Högskolan i 

Gävle eftersom de erbjuder ett inbyggt söksystem för att samla in information till studien. Vi valde 

detta tillvägagångssätt eftersom det enligt Booth, Papaioannou och Sutton (2012) reducerar risken 

för felaktigheter som kan ha uppstått vid manuell sökning. Ytterligare en anledning är för att 

Högskolan i Gävle erbjuder en uppsjö av vetenskapliga publikationer som de ger fri och direkt 

tillgång till, vilket är effektivt då det sparar tid i sökprocessen efter relevant litteratur. Databaser 

som vi använde vid vårt sökande var bland annat Emerald Insight, Google Scholar, JSTOR och 

ScienceDirect. 

 

Vi var medvetna om att det fanns ett överflöd av artiklar som inte är väsentliga för denna studie 

innan vi startade vår sökning efter relevant litteratur. I enlighet med detta gjorde vi en bedömning 

av faktabasen, för att på så sätt avgöra vilka artiklar som var av störst betydelse för vår studie. Vi 

använde sökord som social media, business-to-business, strategy och marketing. Dessa sökord 

ansågs relevanta för att finna litteratur om studiens ämne. 
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Vi reducerade faktabasen till internationella referentgranskade tidskriftsartiklar då vi gjorde 

antagandet om att kvarvarande artiklar skulle täcka området. Vi valde även att exkludera de artiklar 

som inte var skrivna på engelska, främst på grund av begränsade språkkunskaper. Samtliga titlar 

och sammanfattningar lästes noggrant i syfte att få en övergripande bild av respektive artikels 

diskussionsområde. Därefter lästes introduktion och slutsats för att avgöra om artiklarna var 

lämpliga för studien. Efter denna process var 64 artiklar utvalda för slutlig analys. 

 

Valda artiklar analyserades och syntetiserades i syfte att skapa en grundläggande förståelse om vad 

forskare har funnit i ämnet. För att genomföra studien på ett effektivt sätt valde vi att sortera 

artiklarna i kronologisk ordning, vilket innebär att de sorterades i tidsföljd utifrån 

publiceringsdatum, för att sedan läsa dem från tidigast till senast publicerad. Detta tillvägagångssätt 

möjliggjorde ytterligare fördjupning i ämnet och gav oss en uppfattning om strukturen och hur 

forskningen har utvecklats över tid. För att få en överblick över ämnet fördelades sedan artiklarna 

efter gemensamma teman. 

 

I figur 5 kan utläsas vilket år respektive sekundärt material är publicerat. Vi har mestadels använt 

material som nyligen publicerats, men även material från åren 2015 och 2012 i syfte att få en 

uppfattning om vad forskare har funnit de senaste fem åren. I figur 5 kan vi även se att den äldsta 

källan som har använts i denna studie är från år 2002. Vissa publikationer av äldre karaktär har 

inkluderats i studien i syfte att erhålla en bredare bakgrund i området. 

 

 

Figur 5: Sammanställning över vilket år det sekundära materialet publicerats. Källa: Egen illustration 

(2017f). 
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3.4.3 Val av företag 

Vi anser att det är viktigt att göra ett val av företag för att kunna genomföra djupgående intervjuer 

och för att studien inte skall bli alltför omfattande, vilket Bryman och Bell (2013) rekommenderar 

att forskare gör. De påstår vidare att studien kan förlora sin trovärdighet om inte ett val sker. 

 

Då studiens syfte riktas till en specifik grupp, nämligen B2B-företag, fann vi det relevant att 

tillämpa ett målstyrt urval, även kallat strategiskt urval. Detta innebär att företagen som väljs är 

relevanta för att uppfylla studiens syfte och att forskarna kan identifiera faktorer som de tror 

kommer att påverka utfallen fördelaktigt (Yin, 2007; Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 2013). I denna 

studie intervjuas B2B-företag som har erfarenhet och kompetens inom sociala medier i 

marknadsföringen, vilka bättre kan besvara våra frågor än de företag som saknar kunskap i detta 

område. 

 

Alvehus (2013) riktar en kritik mot användningen av målstyrt urval eftersom det finns en risk att 

forskaren blir alltför strategisk, vilket innebär att företagen endast representeras av en viss grupp 

och att det kan finnas andra perspektiv att ta hänsyn till. Han anser därför att forskaren bör se på 

valet av företag i ett bredare perspektiv genom att möjligtvis inkludera utomstående. Vidare 

diskuterar Bryman och Bell (2013) och Trost (2010) att forskaren bör ha klart för sig vilka kriterier 

som avgör vilka företag som skall inkluderas i studien. 

 

För att ta hänsyn till Alvehus (2013) kritik har vi inte endast valt företag som uteslutande är B2B-

företag, utan sett på valprocessen ur ett bredare perspektiv och även inkluderat företag som opererar 

parallellt på både B2B- och B2C-marknaden. Dessutom innefattar våra valda företag både de som 

har en väl utarbetad marknadsföringsstrategi för sociala medier och de som ännu inte fullt utvecklat 

användningsområdet. Detta görs i strävan efter att erhålla olika uppfattningar av ett och samma 

fenomen, och för att studien inte skall förlora sin trovärdighet. 

 

För intervjuerna valde vi i första hand företag från olika branscher i Mellansverige. Efter det 

förfrågades ett flertal företag som uppfyllde kriterierna om de var intresserade av att delta i studien. 

De företag som gav respons och visade intresse valdes till slutgiltiga deltagare för studien. Dessa 

deltagare ansåg kunna representera företagen utifrån deras position, som bedömdes vara relevant för 

att uppfylla studiens syfte. Deltagarna valdes utifrån deras position i företaget, som antogs kunna 

avspegla kunskap och erfarenhet inom vårt forskningsområde. 
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Vid val av företag togs även hänsyn till antalet intervjuer som skulle behövas för att 

undersökningen skulle bli mättad. Att en undersökning blir mättad innebär att information som 

tillhandahålls från de intervjuade är återkommande och inte genererar ny kunskap (Alvehus, 2013). 

Med detta i åtanke genomfördes tolv intervjuer som efter transkribering och påbörjad analys 

bekräftades som tillräckligt. 

3.4.4 Kodning 

Bryman och Bell (2013) anser att konfidentialitet och anonymitet kan innebära svårigheter för 

kvalitativa studier då forskarna måste vara försiktiga vad gäller risken att individen eller 

organisationen identifieras. De menar att de personer som deltar i studien skall behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Mot denna bakgrund har vi valt att koda företagen för att minimera 

eventuella konsekvenser som skulle kunna uppstå, både för oss och företagen. Vi har valt att 

benämna företagen F 1-10 (företag) och deltagarna D 1-15 (deltagare). I tabell 1 kan detta utläsas 

tillsammans med deltagarnas titel samt var och när intervjun ägde rum: 

 
Tabell 1: Sammanfattande tabell över företagen och deltagarna. Källa: Egen illustration (2017g). 

3.4.5 Transkribering 

Vi valde att transkribera det insamlade intervjumaterialet för att kunna utföra en välgrundad analys. 

Att transkribera innebär enligt Bryman och Bell (2013) att material översätts från tal till skriftlig 

form. Respektive intervjuperson tillfrågades vid intervjutillfället om inspelning godkändes och 

denne informerades även om transkribering, vilket samtliga givit sitt samtycke till. Detta anses 

viktigt eftersom de intervjuade kan uppleva situationen som obekväm, vilket i sin tur kan orsaka 

okoncentration och ofullkomliga svar (Hove & Anda, 2014).  
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Vi var väl medvetna om att transkribering av inspelade intervjuer är tidskrävande, men vi ansåg att 

fördelarna är betydande. En fördel är att det underlättar att föra en intervju då det kan vara relativt 

svårt att skriva ned exakt vad den intervjuade säger samtidigt som uppmärksamhet skall riktas mot 

denne (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi valde att transkribera materialet direkt i anslutning till intervjun i syfte att inte försumma 

eventuella detaljer som kan vara betydande. Totalt har tolv intervjuer genomförts, vilket resulterade 

i sammanlagt 566 minuter intervjutid och 171 sidor transkribering. Detta kan utläsas i tabell 2.  

 

 

Tabell 2: Sammanställd tabell över intervjuernas längd och antalet sidor transkriberat material för 

respektive företag. Källa: Egen illustration (2017h). 

 

Vid analys av materialet valde vi att lyssna på samtalet på nytt för att kontrollera att vår tolkning 

överensstämmer så exakt som möjligt med insamlat material, vilket Yin (2007) och Bryman och 

Bell (2013) påstår är en fördel med transkribering. Dessutom anser Patel och Davidson (2011) och 

Braun och Clarke (2006) att forskaren får bättre förståelse för vad som sagts om texten läses igenom 

upprepade gånger. Transkriberingen bidrog till ett noggrant framtaget analysunderlag för studien. 

 

3.5 Intervjuguide 

Vi valde att utforma en intervjuguide utifrån Bryman och Bells (2013) riktlinjer. En intervjuguide är 

en lista över förhållandevis specifika teman som skall beröras i intervjun. Vår intervjuguide 

återfinns i Bilaga. Guiden består av följande teman; övervaka konversationer och lyssna på kunder, 

empowerment och engagera anställda, skapa attraktivt innehåll, stimulera elektronisk word of 

mouth (eWOM), utvärdera och välj kanaler samt förbättra förekomsten av varumärket.  Dessa 

teman strukturerades så att frågorna som berörde respektive tema efterföljde varandra, vilket 
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Bryman och Bell (2013) anser är viktigt för att intervjun skall vara effektiv. Vi tillämpade även ett 

begripligt språk vid formulering av frågorna för att förhindra missförstånd. 

 

Intervjuguiden gav oss möjligheten att koppla samman och jämföra insamlat empiriskt material mot 

studiens teoretiska referensram. Detta bidrar, enligt Bryman och Bell (2013), dessutom till mer 

flexibilitet vid genomförandet av intervjuerna samtidigt som det ger en bild av hur de intervjuade 

upplever verkligheten. Vi valde att inte vara alltför specifika i frågeställningarna för att inte hindra 

alternativa synsätt och idéer. Frågorna var av öppen art och gav de intervjuade möjlighet till 

tolkning, men även möjlighet för oss att tolka svaret. Enligt Gilgun (2015) underlättar detta att 

förstå de bakomliggande orsakerna till uttalandet istället för att endast förstå ämnet på ytan.  

 

3.6 Pilotintervju 

Vi valde att utföra en pilotintervju. Detta görs för att bland annat säkerställa att undersökningen är 

genomförbar och kan stärka tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). 

Pilotintervjuer kan även genomföras i syfte att se till att frågorna uppfattas som önskat (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Yin, 2007). Frågor som orsakar att den intervjuade känner sig generad, illa till 

mods, har svårt att förstå eller inte vill svara på lyfts även fram tack vare en pilotintervju (Bryman 

& Bell, 2013). Dessutom fick vi en uppfattning om hur vi själva framstod i intervjun. Detta kunde 

senare diskuteras med varandra för att förbättra svagheter och framhäva styrkor för kommande 

intervjuer.  

 

Vi valde att genomföra pilotintervjun med en bekant som arbetar inom området marknadsföring. 

Genererad kritik höll hög nivå och var till stor hjälp vid justering av intervjufrågorna. Efter justering 

erhöll vi ett bättre sammanhang och en mer logisk följd på frågorna som ställs i intervjun. Via 

pilotintervjun omformulerades ett antal frågor som intervjupersonen hade svårigheter med att förstå. 

Pilotintervjun gav oss även en bättre tidsuppfattning över hur lång tid kommande intervjuer skulle 

ta. Vi erhöll även en bättre förståelse för hur vi skulle genomföra kommande intervjuer på bästa och 

smidigaste sätt. 

 

3.7 Analysmetod 

Alvesson (2003) påstår att forskarens fokus inte bör ligga i att genomföra intervjuerna oklanderligt, 

utan menar istället att arbetet i högsta grad bör ske vid skrivbordet genom analys. Vidare sägs att 

fältarbetet givetvis är betydelsefullt, men att komplexiteten i ett arbete likt detta kräver regelbunden 

reflektion och inte endast en välutvecklad forskningsdesign. 
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Bryman och Bell (2013) diskuterar flertalet analysmetoder men nämner att tematisk analys är en av 

de vanligast förekommande. De förklarar att forskare med hjälp av denna metod vill söka och 

kategorisera teman inom det material som har samlats in för att underlätta bevarandet av syftet, 

vilket även nämns av Staller (2015). Mot denna bakgrund har vi valt att använda en tematisk 

analysmetod vid bearbetning av insamlad empiri för att hitta viktiga teman som kan besvara vårt 

syfte.  

 

Braun och Clarke (2006) har utformat riktlinjer vid användning av tematisk analys för att underlätta 

processen. De anser att forskaren bör genomgå sex faser för att kunna urskilja relevanta teman ur 

det insamlade materialet. Vi har valt att följa dessa sex faser för att underlätta vår process med 

analysen. Enligt Braun och Clarke (2006) bör forskare vara konsekventa i sin analys för att 

motverka subjektivitet. Vi har tagit hänsyn till detta genom att uteslutande tillämpa tematisk 

analysmetod för respektive intervju. 

 

Den första fasen som Braun och Clarke (2006) nämner är att forskaren bör bekanta sig, både på 

djupet och bredden, med insamlat material. De rekommenderar att inte utelämna denna fas trots att 

den kan vara tidskrävande eftersom den ligger till grund för resten av analysen. Vidare sägs att för 

att kunna utforma en tematisk analys krävs det att intervjuerna är transkriberade, vilket ger 

forskaren en mer djupgående förståelse för den insamlade empirin. Henricson (2012) anser även att 

detta bör vara första analyssteget för att förstå helheten och för att därefter genomsöka texten efter 

likheter och skillnader. Mot bakgrund av detta transkriberade vi först intervjuerna för att sedan läsa 

igenom materialet ytterligare en gång innan vi inledde kodningsprocessen. Vi genomförde 

fortlöpande anteckningar vid genomläsning, vilka granskades vid ett senare stadie. 

 

Braun och Clarke (2006) beskriver att andra fasen går ut på att skapa de första koderna i materialet. 

Här skall forskaren urskilja nyckelbegrepp som förekommer i det transkriberade materialet. De 

anser vidare att dessa bör vara relevanta och intressanta i förhållande till det aktuella 

forskningsområdet. Efter att ha bekantat oss med materialet och föreslagit idéer om vad det 

innehåller för mönster valde vi att koda det. På så sätt organiserades empiriskt material till 

meningsfulla grupper utifrån de sex komponenterna som det strategiska ramverket behandlar. 

Kodningen har skett manuellt genom att vi använde markeringspennor i olika färger i syfte att 

upptäcka potentiella mönster. Utöver detta fördes även anteckningar i sidmarginalen. Vi valde att 

systematiskt arbeta igenom samtligt material för att ägna lika mycket uppmärksamhet till respektive 

del. Detta sätt att arbeta bidrog dessutom till identifiering av aspekter som kunde bilda grundvalen 

av upprepande mönster. 
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I den tredje fasen som Braun och Clarke (2006) nämner bör forskaren söka efter relevanta teman 

med hjälp av de koderna som har framkommit. De nämner att koderna därefter kategoriseras i 

diverse teman för senare kombineras till övergripande teman. Langemar (2008) anser att koderna 

som liknar varandra bör bilda nya teman. Efter att samtligt empiriskt material kodats och 

sammanställts erhölls en lång lista över de olika koderna som vi identifierade. Vi valde att sortera 

de olika koderna till potentiella teman som utgjordes av de sex komponenterna som det strategiska 

ramverket behandlar. 

 

Fjärde fasen som Braun och Clarke (2006) diskuterar handlar om att forskaren skall granska och 

identifiera de teman som har framkommit under ovan nämnda faser. De anser att forskare bör göra 

detta för att säkerställa att de teman som de har identifierat är relevanta för att besvara studiens 

syfte. Vi började med att förfina temana vi hade funnit för att bedöma om de är relevanta för 

studiens syfte. Här fann vi att några nyfunna teman inte var aktuella eftersom de inte kunde stödjas 

av tillräckligt med empiriskt underlag, men också för att uppgifterna ibland varierade mellan 

företagen. Under respektive tema fann vi även underteman som kategoriserades och 

sammanställdes. 

 

Braun och Clarke (2006) säger att forskaren i den femte fasen måste fastställa identifieringen av de 

teman som har framkommit. De anser att forskaren även måste se över vad som är av intresse i 

respektive tema för att fastställa materialets kärna. Anledningen är för att få en grund till vad 

forskaren kommer att lägga fram i analysen. Vi valde att förfina och slutligen definiera vilka våra 

teman är. Vi valde även att beskriva omfattningen och innehållet i varje tema i ett par meningar 

utifrån Braun och Clarkes (2006) rekommendationer. Om det inte gick var vi tvungna att ytterligare 

förfina det. Under denna fas gav vi även våra teman titlar som kunde förknippas med den teoretiska 

referensramen.  

 

I den sista fasen Braun och Clarke (2006) tar upp behandlas själva presentationen av resultatet, där 

alla teman är identifierade för att forskaren skall kunna utföra en kortfattad och sammanhängande 

diskussion. De anser att forskaren bör berätta den komplicerade historia av empirin på ett sätt som 

övertygar läsaren av giltigheten i analysen. Det är viktigt att analysen ger en kortfattad, 

sammanhängande, logisk, icke-repetitiva och intressant beskrivning av empirin. I denna fas kunde 

vi framställa vår analys där vi har tagit hänsyn till dessa faktorer om hur beskrivningen av empirin 

bör genomföras. Vi valde här att utforma ett eget strategiskt ramverk med de komponenter, det vill 

säga teman, vi fann under analysen.  
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Braun och Clarke (2006) beskriver att analysen inte är någon linjär process som flyttar från en fas 

till nästa, utan istället är en mer rekursiv process. Detta innebär att processen växlar fram och 

tillbaka efter behov mellan faserna. Vi märkte att vi själva var tvungna att alternera mellan olika 

faser under analysprocessen. 

 

3.8 Kvalitetskriterier 

Inom kvalitativ forskning existerar olika kriterier som kan användas vid bedömning av kvaliteten i 

arbetet (Leung, 2015). I detta arbete har vi valt att utgå från validitetsbegreppet. Enligt Leung 

(2015) avgör validiteten hur pass lämplig metoden är som använts i studien. Han tillägger att det 

kan handla om diskussioner kring om forskningsdesignen är lämplig för metodologin, huruvida 

insamling och analys av empiriskt material är passande för studien och till sist om slutsatserna kan 

antas vara trovärdiga. 

 

Genomgående i arbetet har vi försökt hitta en balans mellan uppsatsens olika delar. Utmärkande för 

vår studie är att vi kontinuerligt återkommer till de sex komponenterna, såväl i inledning och teori 

som i analys och diskussion. Även i syfte för att underlätta för läsaren att förstå vårt 

tillvägagångssätt. Våra val beträffande forskningsdesign och insamling av empiriskt material har 

motiverats och diskuterats under specifika rubriker för att höja studiens validitet. Slutsatserna 

grundar sig i tidigare presenterat material och motiveras på ett sådant sätt att de kan uppfattas som 

trovärdiga. 

 

Ett stort intresse för marknadsföring via sociala medier ligger bakom denna studie. Av den 

anledningen har vi valt, i överensstämmelse med Robinson och Kerr (2015), att ifrågasätta våra 

drivkrafter och reflektera över hur vi kan ha påverkat processen. Vi är medvetna om att vi erhåller 

egna erfarenheter och en förförståelse som påverkar hur vi uppfattar omvärlden. Genom att 

åskådliggöra arbetsprocessen och vara transparenta i arbetet har vi försökt att nå viss objektivitet. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att transparens i metoden är ett aktuellt kvalitetskriterium som 

innebär att metoden är tydligt framhållen och specificerad. Detta är någonting som vi tagit hänsyn 

till genom att detaljerat beskriva samtliga delar av arbetsprocessen. Vi har konkretiserat och 

motiverat studiens tillvägagångssätt för att läsaren skall uppleva arbetet som tydligt och trovärdigt. 

 

3.9 Källkritik 

Det är viktigt att vara data- och källkritisk vid mottagandet av information, vilket vanligtvis 

uppfattas som en svårighet (Eriksson & Hultman, 2014; Christensen et al., 2010; Eriksson & 
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Wiedersheim-Paul, 2013). Vi har därför varit noggranna med att förhålla oss kritiska till materialet 

som granskas, vilket enligt Patel och Davidson (2011) är betydelsefullt för studiens trovärdighet. Vi 

har även tillämpat källornas relevans i förhållande till studiens syfte, som Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2013) nämner är viktigt.  

 

I denna studie utgör vetenskapliga artiklar en stor del av den teoretiska referensramen. Sådana typer 

av källor bedöms pålitliga och trovärdiga eftersom de genomgår en lång process för att bli 

publicerade (NCSU Libraries, 2014). Vi har valt vetenskapliga artiklar som är referentgranskade, 

vilket bidrar till hög trovärdighet och tillförlitlighet. En viss kritik som kan riktas mot vetenskapliga 

artiklar är att forskarna applicerar olika traditioner och syner på ontologi och epistemologi, vilket 

kan ha påverkat resultatet (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi har medvetet valt artiklar som 

publicerats på 2000-talet då vi främst vill använda relativt ny forskning, men även för att vi vill 

kunna bygga vidare på forskningen.  

 

I problembakgrunden har vi använt ett fåtal internetsidor som källa, eftersom vi ansåg att praktiska 

exempel skulle väcka intresse hos läsaren och stryka gapet i forskningen. Vi har dock varit 

noggranna med att inte använda allt för många Internetkällor eftersom det, enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2013), är svårt att bedöma tillförlitlighet och giltighet på dem. Internetkällor bör 

granskas extra kritiskt då alla människor, okunniga som kunniga, kan publicera där (Henricson, 

2012). Kritik kan riktas mot Internetkällor eftersom det snabbare och enklare går att ändra 

informationen där i jämförelse med tryckta källor (Eriksson & Hultman, 2014). Vi har använt trycka 

källor i form av böcker, vilka vi anser tillförlitliga. 

 

Vi har tillämpat ett kritiskt förhållningssätt gentemot erhållna svar. Hänsyn har tagits till att 

informationen kan innehålla partsintressen, vilket Eriksson och Hultman (2014) nämner. De menar 

att den som lämnar informationen kan ha svarat utifrån egna intressen, vilket försvårar arbetet med 

att behålla en balans i frågor och förslag. Vi är även medvetna om risken med att de intervjuade från 

respektive företag kan ge svar som får företaget att se bra ut, speciellt på grund av 

inspelningsmomentet. Att spela in en intervju kan orsaka att de intervjuade inte uttrycker sig som de 

hade gjort i vanliga fall (Bryman & Bell, 2013). Även vi kan ha påverkat dem till att svara utifrån 

vad de tror att vi vill höra, vilket kan ha påverkat resultatet av denna studie.  

 

3.10 Metodkritik 

Det är även viktigt att föra kritik mot den kvalitativa metoden som har använts i denna studie. Vi 

tillämpade ett kritiskt förhållningssätt till motiven bakom det metodval som har gjorts i denna studie 
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och granskade valet i efterhand. Detta bidrar till att vi kan bedöma och utvärdera tillvägagångssättet 

som har tillämpats, vilket Eriksson & Hultman (2014) rekommenderar att forskare gör. Bryman och 

Bells (2013) kritik mot kvalitativ forskning pekar på att den är alldeles för subjektiv. De menar att 

resultaten från en kvalitativ undersökning ofta bygger på forskarens osystematiska uppfattningar, 

tolkningar och påverkan av det nära personliga förhållandet som utvecklats med den intervjuade.  

 

Författare (e.g. Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013; Eriksson & Hultman, 

2014) som för kritik mot kvalitativa intervjuer diskuterar ofta intervjuareffekten, som innefattar 

samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen, och som kan påverka resultatet. Vi har försökt 

att undvika denna effekt genom att använda en intervjuguide där frågorna har varit öppna och inte 

ledande. Vi ansåg dock vid utformningen av intervjuguiden att öppna frågor behövdes för att svara 

på studiens syfte och för att inte styra intervjun i en viss riktning. Vi anser att deltagarnas position i 

företagen inte har påverkat eller styrt våra egna tolkningar och analyser. Vi har även lagt mycket 

fokus på att visa engagemang genom olika gester samt tala tydligt för att inte påverka 

intervjuareffekten.  

 

Även en kritik kan riktas mot valet av telefonintervjuer. Eriksson och Hultman (2014) anser att 

forskarna då inte har möjlighet att utläsa deltagarnas eventuella kroppsspråk. Detta var någonting 

som vi hade i åtanke vid utformningen av intervjuguiden då vi tog hänsyn till att frågeställningarna 

inte skulle vara uttryckta på ett sådant sätt som skulle väcka några känslor hos deltagaren. Vi var 

även väl medvetna om att det är svårt att avgöra vad som just väcker känslor hos en specifik 

individ.  

 

Ytterligare kritik mot kvalitativ forskning som Bryman och Bell (2013) diskuterar är att det är 

svårare att generalisera utöver den situation i vilken forskningen producerades, då den ofta bedrivs i 

sociala sammanhang. Vi är medvetna om att de företag som har valts ut inte är representativa för en 

population. Det har inte varit i vårt fokus med denna studie att resultatet skall vara applicerbart på 

alla B2B-företag, utan fokuset har legat på att få en djupare förståelse i området. Vi vill, precis som 

Bryman och Bell (2013) nämner, generalisera resultatet till teorin och inte till populationen. Mot 

denna bakgrund har vi sett till att våra teoretiska slutsatser håller en viss kvalitet för att 

bedömningen av generaliserbarhet skall gälla. 

 

En annan kritik som Bryman och Bell (2013) för mot kvalitativ forskning är att det ofta råder 

bristande transparens, vilket innebär att det sällan finns tillräckligt med detaljerad information om 

hur en undersökning har planerats och genomförts. I denna studie har vi haft som mål att utförligt 
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beskriva varje del av processen så att andra forskare kan applicera vårt tillvägagångssätt på deras 

studie. 

 

3.11 Etiska aspekter 

I denna studie har vi tagit hänsyn till fem etiska aspekter som Bryman och Bell (2013) belyser och 

som skall bidra till att vår studie kan stå på en god etisk grund. Reglerna handlar om de intervjuades 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. De aspekter som vi har valt att ta hänsyn till 

är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet 

och slutligen falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013; Helgesson, 2015).  

 

Vi inledde respektive intervju med att informera intervjupersonen om den aktuella intervjuns syfte 

och vilka moment som ingår i undersökningen. Bryman och Bell (2013) anser att forskare bör göra 

detta för att uppnå informationskravet. Vi framhöll även att intervjupersonens deltagande är 

frivilligt och att denne får avbryta när som helst. De gavs även möjligheten att själva välja tid för 

intervju och mötesplats. Vi har även, som nämnts tidigare i detta kapitel, frågat om godkännande för 

att spela in intervjun. 

 

De intervjuades uppgifter har behandlats med största möjliga konfidentialitet och beskyddats så att 

obehöriga inte kommer åt dem. Enligt Bryman och Bell (2013) kan intervjuer utgöra en osäkerhet 

för forskarna vid insamling av empiri då det finns en risk att de intervjuade inte svarar 

sanningsenligt. De menar att vissa frågor kan uppfattas som känsliga och skada intervjupersonen 

om de inte erbjuds anonymitet. Mot denna bakgrund har vi valt att tillämpa tredje kravet, som 

Bryman och Bell (2013) nämner, för att göra det möjligt för de intervjuade att vara konfidentiella. 

Företagen informerades om att de är anonyma i denna studie och vi valde även att koda respektive 

företag för att styrka kravet. 

 

Detta anser vi är lämpligt för denna studie då vi söker information som rör ett företags strategier, 

vilket kan ses som hemligt eftersom det kan utgöra en konkurrensfaktor. Detta krav utgör även en 

förutsättning för oss att genomföra studien utan att bli påverkade och även för företagen att undgå 

att beröras. Vi ansåg att den information som skulle kunna vara till skada för företaget inte var 

relevant gentemot studiens syfte, eftersom det gäller namn på deltagarna och företaget de arbetar på. 

Samtliga intervjuade förfrågades dock om godkännande att tillkännage deras position på 

arbetsplatsen, vilket vi ansåg viktigt för att kunna koppla information till deras arbetsroll.  
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De uppgifter som samlats in under samtliga intervjuer har enbart använts för att besvara studiens 

syfte. Detta innebär att vi har uppfyllt det sista kravet Bryman och Bell (2013) diskuterar, som 

handlar om att en forskare inte skall ge de intervjuade falsk eller vilseledande information om 

undersökningen.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras empirisammanställningen från de tolv genomförda semistrukturerade 

intervjuerna med B2B-företag. Upplägget följer liknande struktur som den teoretiska referensramen 

med fokus på det strategiska ramverkets sex komponenter. 

 

4.1 Företagspresentation 

Detta avsnitt presenterar företagen närmare utifrån vilken i bransch och på vilken marknad de är 

verksamma, antalet anställda samt antal aktiva år på sociala medier. 

4.1.1 Sammanställning av företagen 

I tabell 3 åskådliggörs en sammanställning av företagen som innefattar i vilken bransch och på 

vilken marknad de bedriver sin verksamhet, hur många anställda de har samt hur länge de varit 

aktiva på sociala medier. Sammanställningen har gjorts för att lättare få en översikt över de 

intervjuade företagen. Tabell 3 kommer användas i analysen för att jämföras mot figur 2.  

 

 

Tabell 3: En sammanställning av företagen, vilken bransch och marknad de tillhör, antalet anställda och 

antal aktiva år på sociala medier. Källa: Egen illustration (2017i). 

 

Företagen är verksamma i olika branscher, allt från revision och finans till IT och energilagring. 

Utifrån tabell 3 kan vi utläsa att hälften av de intervjuade företagen är renodlade B2B-företag 

medan resterande är verksamma både på B2B- och B2C-marknaden. Även antalet anställda varierar 

mellan företagen.  

 

Antalet aktiva år på sociala medier varierar också mellan företagen. I tabell 3 kan utläsas att antalet 

anställda, bransch eller marknad inte är en avgörande faktor för hur aktiva företagen är på sociala 
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medier. Exempelvis har F10 enbart fem anställda men har varit aktiva på sociala medier lika länge 

som F11 som har ungefär 1 700 anställda. F2 och F8, som har lika många anställda och opererar på 

B2B-marknaden, har varit aktiva på sociala medier olika länge. Slutsatsen som kan dras från tabell 

5 är att det finns andra faktorer och syn på möjligheter och utmaningar som påverkar företagens 

användning av sociala medier. 

 

4.2 Övervaka konversationer och lyssna på kunder 

Detta avsnitt sammanställer företagens respons om första komponenten under fyra delrubriker: 

definiera kunden, anpassa innehållet, engagera kunder och från CRM till social CRM. 

4.2.1 Definiera kunden 

Flera företag övervakar kundernas konversationer på sociala plattformar. F6 gör det främst via 

Twitter där de kan söka på företagets namn och sedan se människors inlägg om dem. Deras support 

har ett verktyg som hjälper företaget att övervaka alla som är publika för att se vad kunderna skriver 

om företaget på exempelvis bloggar. F12 följer kunderna via hashtags och omnämnanden, men de 

använder inget särskilt system för detta. F9 arbetar inte med detta i dagsläget. De tittar däremot på 

diverse system för att kunna göra det i framtiden så att de kan följa kunderna från hemsidan och 

vidare i sociala medier och på så sätt ha bättre koll på dem. De menar att detta är någonting B2B-

företagen kan ta efter B2C och menar på att de måste bli bättre på att knyta ihop affärssystemen 

med sociala medier. De vill “kunna följa kunderna på ett enklare sätt, från besök på webbsidan, vart 

tar de vägen i sociala medier och vad som händer med dem i affärsprocessen”. I dagsläget har F9 

svårigheter med att definiera vilka deras potentiella kunder är. Om de får sådana system på plats 

anser de att de lättare skulle kunna arbeta med aktiv marknadsföring mot just dem grupperna. 

 

Ett system som F4 och F10 arbetar med är ett marketing automation system. Genom att en person 

går in på företagets hemsida och till exempel laddar ned en broschyr ger de sig tillkänna genom att 

delge sin e-postadress för att kunna ladda ned broschyren. På så sätt kan företaget sedan följa 

kunden via e-postadressen och därefter utöva taktisk marknadsföring gentemot dessa personer. 

Detta system fungerar som en databas som kopplar ihop e-postadresser på olika sidor. Företaget kan 

sedan definiera om denna potentiella kund, även kallad lead, är bra eller inte. 

 

F4 och F10 arbetar med att definiera vem kunden är utifrån olika personas, som utgörs av en fiktiv 

karaktär som bygger på kundens olika intressen. F4 har tre eller fyra personas som de riktar sig till 

utifrån vad denne person inom ett kundföretag har för intresseområden. F4 arbetar mot VD:n, som 

är intresserad av att öka värdet på företaget eller att öka intäkterna. De arbetar mot en marknadschef 
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som är intresserad av att mäta avkastning på marknadsinvesteringar. De arbetar även mot 

säljchefen, som vill ha bra leads från säljavdelningen, och en Chief Executive Officer (CEO), som 

vill ha bra prognoser. De har även upptäckt att marknadsassistenten är en viktigt influencer i 

sammanhanget. Utifrån dessa personlighetstyper skapas innehåll men även beroende på var de 

befinner sig i köpprocessen. F4 menar att det är viktigt att definiera vilka personas som kan vara rätt 

för just dem för att kunna avgöra vilken typ av budskap som behöver sändas ut i olika faser av 

kundens köpresa. 

4.2.2 Anpassa innehållet 

En anledning att företagen övervakar kundernas konversationer är att de vill tillgodose kundernas 

behov. F8 säger att det handlar om att lyssna på människorna som följer dem och samla in feedback 

över vad som är bra och mindre bra, för att kunna förbättra det i framtiden. 

 

Flera företag arbetar aktivt med att lyssna på deras kunder för att på så sätt arbeta fram ett intressant 

och attraktivt innehåll. De menar att det är viktigt att förstå vad kunderna vill läsa och se. F2 

förklarar att deras kunder kan se väldigt olika ut och att de därför måste skapa sig en förståelse för 

vem kunden är för att därefter kunna anpassa innehållet som riktas mot den specifika kunden. 

Vidare säger de också att företaget kanske egentligen vill publicera ett innehåll, men det är inte vad 

kunden vill läsa, så därför måste de lyssna till vad kunden tycker är intressant. F3 förklarar att det 

inte alltid är något som företaget själva tycker är intressant, utan att de måste lyssna på kunderna 

och vad de vill ha. Även F7 diskuterar samma sak och anser att det är viktigt att lyssna på vad 

kunderna vill ha mer än vad företaget vill få ut. 

 

F3 använder sociala medier i hög grad till att lyssna på kunderna och anser att de skulle behöva göra 

det ännu mer för att veta vad kunderna säger om deras varumärke, men främst för att få reda på vad 

de är intresserade av. Vidare sägs att kundernas konversationer är viktiga eftersom kunderna direkt 

talar om vad som exempelvis saknas och varför de upplever företaget som dyra. De tycker att deras 

kunder är väldigt snabba på att ge feedback, vilket är en information som är otroligt värdefull för 

företaget. F2 upplever dock svårigheter med att erhålla feedback från kunder, därför använder de 

ibland sitt eget nätverk för att få en uppfattning om hur postade inlägg upplevs av andra närstående 

personer. F3 diskuterar att de behöver bli bättre på att omvandla lyssnandet till datapunkter så att de 

lättare kan se vad som behöver förbättras istället för att handarbeta sig fram.  
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4.2.3 Engagera kunder 

Samtliga företag anser att deras kunder, konkurrenter och samarbetspartners, i stor utsträckning 

finns på sociala medier, men att det är en utmaning att få kunderna att engagera sig i företagets 

sociala mediekanaler. F1 förklarar att de försöker få sina kunder engagerade genom att nämna deras 

sociala medier vid fysiska möten, vilket även F10 gör i viss utsträckning. F10 förklarar att det finns 

tre vägar in till deras sociala kanaler. Den första är, som nämnts, att uppmuntra till det vid fysiska 

möten. Den andra är att de själva delar innehållet och kunderna får då klicka sig vidare till 

företagets sociala kanaler. Den sista vägen in är att de via sökmotoroptimering försöker generera 

besökare till deras sidor. F7 och F6 strategi för att få kunderna att engagera sig är att de publicerar 

bra texter som får människor att reagera och ställa frågor. F8 arbetar på liknande sätt och anser att 

kommentarer är viktigare i vissa lägen än andra, vilket kan uppnås genom att själv ställa frågor. F12 

arbetar också mycket med frågor och menar på att frågor gör att de som läser stannar upp vid 

inlägget och tänker efter. 

 

F9 har märkt att om innehållet är tillräckligt delningsbart kommer det att spridas och engagera 

människor automatiskt. För dem ligger mycket fokus på människan, till exempel genom att visa på 

att en av medarbetarna har gjort en skillnad på något sätt och lyfta fram denne. Detta sägs fungera 

bättre än att prata om företaget och dess tjänster på ett abstrakt sätt. F9 säger att “det måste finnas 

någonting som andra människor vill uttrycka en känsla om, och det vill de inte om en tjänst eller en 

produkt. De är ganska svagt inställd till det”. 

 

F6 är det enda företaget som håller i tävlingar för att få kunden att engagera sig. Genom tävlingar 

uppmuntrar de människor till att skapa innehåll och publicera på sociala medier. De ber även familj 

och vänner att gilla och dela inlägget. De förklarar att människor blir väldigt engagerade i sitt eget 

material och därför fungerar tävlingar som ett bra sätt att skapa ett intresse. 

 

4.2.4 Från CRM till social CRM 

Fler av företagen anser att sociala medier kan användas som ett verktyg för att hitta nya kunder och 

komma i kontakt med beslutfattare. Dock har få företag ännu implementerat sociala medier i deras 

CRM-system. F9 menar att de i dagsläget befinner sig i början av sociala medier-resan, vilket är 

anledningen till att ingen sådan implementering har gjorts. F11 har inte heller någon koppling 

mellan sociala medier och CRM-systemet. De tror att få företag har det eftersom sociala medier 

fortfarande anses vara användarbaserat. Med det menas att plattformarna är relativt tydliga med att 

det är viktigt med användarnas integritet.  
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F3 har idag ett mer renodlat CRM-system, men de förklarar att de vill koppla ihop CRM-systemet 

med deras sociala medier för att försöka få en helhetsbild över hur kunden upplever dem som 

företag. Tanken är att F3 skall erhålla en helhetsupplevelse av kunden oavsett vilken plattform 

kunden kommer ifrån. Detta anser de är viktigt eftersom det allt för ofta händer att företag tappar en 

kund av olika anledningar. F3 anser därför att om de vill göra affärer med kunderna imorgon, måste 

de arbeta med sociala medier.  

 

F4 anser att CRM inte är ett system utan ett industriellt förhållningssätt över hur företag tillverkar 

kunder. F4 och F10 använder idag ett marketing automation system. F4 förklarar att steget efter ett 

sådant system är CRM-systemet, där säljarna arbetar med de leads som erhållits från marketing 

automation-systemet. F4 arbetar med att integrera marknadsaktiviteter med säljaktiviteter både ur 

ett process- och systemperspektiv. Genom att en person klickar på företagets annons via LinkedIn 

kommer de till deras hemsida, där kunderna kan ladda ned exempelvis en rapport som de finner 

intressant. F4 följer då hela den resan från sociala medier till CRM-systemet. 

 

4.3 Empowerment och engagera anställda 

Detta avsnitt sammanställer företagens respons om andra komponenten under fyra delrubriker: 

ansvarsfördelning, utbildning, personligt bruk av sociala medier och engagera anställda. 

4.3.1 Ansvarsfördelning 

Flera företag delar upp ansvaret för sociala medier bland ett fåtal anställda. Uppdelningen är ofta 

mellan några enstaka personer som kan komma från marknads-, kommunikations- och HR-

avdelningen. På F3 är det få som enbart arbetar med sociala medier, utan de flesta har även andra 

uppgifter. Trots att ansvaret är uppdelat menar de flesta företag att alla är med och bidrar till 

innehållet, antingen via diskussioner eller genom konkret innehåll. På F5 möts ansvariga upp varje 

vecka för att få en överblick över innehållet. De utvärderar tidigare inlägg och ser över vad som har 

gått bra och dåligt, sedan planeras det för kommande vecka. F1 har en annan typ av strategi för att 

involvera de anställda. I två veckor är en person i företaget ansvarig för publicering av inlägg på 

sociala medier och sedan förflyttas stafettpinnen runt så att alla någon gång publicerar på företagets 

sociala plattformar. Detta är även någonting som diskuteras av ett antal av de andra företagen att de 

tänkt göra. 

4.3.2 Utbildning 

Övervägande del av företagen utbildar sina anställda via interna utbildningar som exempelvis 

endagarskurser, workshops och seminarium där de får lära sig hur de kan använda respektive kanal 
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på bästa sätt. De lär sig generellt om sociala medier, olika trender, olika kanaler och hur de startar 

upp sådana. F12 utbildar för tillfället inte sina anställda i sociala medier men det är någonting som 

de har tänk göra.  

 

F11 utbildar sina anställda i syfte att skapa förståelse hos dem varför F11 arbetar med sociala 

medier, men vid utbildningen hjälper de även de anställda med sina egna profiler på LinkedIn. F5 

driver en affärsakademi där samtliga säljare deltar i diverse utbildningar om social selling. Detta 

görs för att säljarna skall förstå nyttan med sociala kanaler i säljarbetet eftersom det blir alltmer 

aktuellt att säljarna skall vara aktiva på LinkedIn och arbeta med det i deras säljroll. F5 anser att 

sociala medier är en del av säljarens roll idag och att det gynnar bolaget som helhet eftersom 

kompetensen ökar. F1 investerar i externa utbildningar för att utbilda sina anställda i hur de skall 

arbeta med sociala medier och vad de skall tänka på för att det skall vara säljande vid publicering på 

företagets kanaler, men även deras egna profiler på LinkedIn.  

 

Även F3 arbetar mycket med säljavdelningen genom att utbilda dem i social selling eftersom de 

anser att det inte är kostnadseffektivt för deras säljare att försöka vara personliga genom samtal eller 

besök. F3 kan via LinkedIn arbeta mer strukturerat och genomtänkt genom att bygga upp nätverk, 

få ut relevant information och underhålla kontakten med kunderna. Dock anser F1 att detta är en 

utmaning för B2B-företag, då säljmöten fortfarande handlar att prata och informera kunden om 

företagets verksamhet vid fysiska möten. De tillägger dock att sociala medier är ett bra komplement 

till fysiska möten.  

 

F3 tillhandahåller internutbildningar till allt ifrån säljare, kundservice och experter inom området. 

De skapar riktlinjer för att stötta dem i hur de kan ha en god närvaro i sociala medier. Något som F3 

diskuterar är att alla anställda har funnits på sociala medier olika länge och har god kunskap i vad 

som fungerar och inte. F3 anser att det positiva med sociala medier är att det är väldigt individuellt, 

men att det är lätt för chefer att komma med en strategi uppifrån som säger att alla skall använda det 

på samma sätt. F3 menar därför att företagen inte bör kräva att alla anställda skall arbeta likadant 

beträffande deras egna konton. F11 tror att utmaningen för många B2B-företag ligger i att det inte 

finns några allmänna riktlinjer för hur de skall gå tillväga och tillämpa sociala medier, vilket även 

upplevs av F5.   

4.3.3 Personligt bruk av sociala medier 

Alla företag anser att personligt bruk av sociala medier är någonting positivt och att det är valfritt 

om de vill dela eller skriva någonting om företaget. F8 uppmuntrar inte deras anställda att dela och 
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gilla då de vill skilja på privat- och arbetsliv, men säger att de anställda får göra det om de vill. F1 

anser att sociala medier handlar om frihet utan ansvar, då det i dagens samhälle är svårt att urskilja 

vad arbetstid är. De anser att så länge de anställda sköter sina konton på ett bra sätt så fungerar det.  

 

Nästintill inga företag övervakar vad deras anställda publicerar på sina privata konton, men om det 

skulle uppstå en situation där någon av de anställda skrivit något kränkande skulle det åtgärdas. 

Flera företag lyfter fram att de har personalpolicy där det bland annat står vad de anställda inte får 

göra. Denna policy kan bland annat innefatta regler kring publicering av avtal innan de är 

offentliga, oavsett hur stolt personen är över att de har förhandlat fram det. F3 inleder sina 

guidelines genom att skriva “dina sociala medier är dina”. De anser att det varken tyder på 

uppmuntran eller inte, utan det är den anställde som bestämmer helt och hållet vilka kanaler denne 

vill närvara i. Det är även upp till den anställde vad som skall publiceras och hur personen skall 

uppträda. 

4.3.4 Engagera anställda 

Företagen försöker på olika sätt engagera sina anställda i företagets sociala medier genom att 

uppmuntra dem att dela, kommentera och gilla företagets inlägg från deras personliga konton. 

Denna aktivitet är förstås frivillig och inget företagen tvingar de anställda att göra. F1 tycker att 

detta bidrar till att visa kunderna att de är kunniga och pålästa i företaget. Många företag använder 

även de anställdas personliga profiler för att nå andra företag och deras anställda. Flera företag 

arbetar väldigt mycket med att göra de egna medarbetarna till ambassadörer för företaget så att de 

kan bära ut information i egna kanaler. F5 förklarar att medarbetarna inte skall se på det som att de 

arbetar gratis för företaget, utan snarare som att de bygger sitt egna varumärke, vilket även F7 

diskuterar. 

 

För F11 handlar framgång på sociala medier om att engagera de egna medarbetarna genom att 

aktivera dem och bidra till att de erhåller en bättre förståelse för vad det egna företaget publicerar i 

sociala medier. De arbetar väldigt mycket med att uppmuntra de anställda till att dela och publicera 

innehåll eftersom det ofta är dem som närvarar på LinkedIn. F12 försöker även engagera de 

anställda genom att uppmuntra dem till att bidra med bilder från affärsresor som sedan kan 

publiceras på företagets plattformar. F3 tillämpar flera sätt för att få medarbetarna engagerade, 

bland annat genom att skapa mindre guider om hur den anställde får en bättre LinkedIn-profil.  

 

F7 och F5 har en gemensam uppfattning om hur de skall få de anställda mer engagerade. F7 

använder en plattform som heter Smarp, där olika artiklar publiceras som de anställda kan dela 
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vidare. F5 använder en annan app som de anställda kan ladda ned till sina telefoner, som 

kontinuerligt uppdateras med innehåll från F5 centralt. Medarbetarna kan sedan själva välja vad de 

vill publicera och tycker är intressant för just den personens målgrupp. 

 

4.4 Skapa attraktivt innehåll 

Detta avsnitt sammanställer företagens respons om tredje komponenten under fyra delrubriker: 

innehållskvalitet, innehåll på olika plattformar, attraktivt innehåll samt viktigt att tänka på vid 

publicering på sociala medier. 

4.4.1 Innehållskvalitet 

De flesta företag lägger stor vikt vid innehållet på deras plattformar. F11 fokuserar på att inläggen 

skall hålla god kvalitet och bidra med kunskap. För F1 var det till en början slentrianmässiga inlägg 

som publicerades, men på senare tid selekteras innehållet alltmer. Nu tänker de ofta på vad kunden 

vill se och är intresserad av, vilket de uppnår genom att göra innehållet mer personligt än att bara 

trycka ut den till en större massa. F10 är ett företag med få anställda och menar därför på att de inte 

kan finnas överallt eller göra allting, så därför fokuserar de mer på kvaliteten än på kvantiteten av 

inläggen. 

  

F9 har gått från att fokusera på att producera högkvalitativa bilder, texter och filmer till att fokusera 

mer på själva innehållet i inläggen. De anser att det är viktigare att innehållet engagerar människor 

snarare än att det håller hög kvalitet och därför är good enough ett riktmärke. Att anlita fotografer 

och lägga ned mycket tid på utseendet är ingen idé om innehållet inte är bra. F7 anser att det handlar 

om att få ut information snarare än att göra den till hundra procent perfekt, utan tycker att det räcker 

med 85 till 90 procent rätt eftersom allting är snabbrörligt idag. F7 för diskussionen att företag bör 

överväga effekterna ett inlägg får om en anställd lägger två dagar på att få ut den perfekta artikeln i 

jämförelse med om den anställde hade gjort tre artiklar företaget kunde delat. 

  

F4 menar dock att det är bättre att se på saken i ett större perspektiv. De påstår att det är viktigare att 

vara konsekvent i hur ofta publicering skall ske istället för att hålla ett högt tempo, så att det bidrar 

med en slags trovärdighet för följarna. 

4.4.2 Innehåll på olika plattformar 

Fler av företagen är överens om att publiceringen skiljer sig mellan olika plattformar. LinkedIn ses 

oftast som ett mer professionellt och affärsmässigt nätverk där något längre texter kan publiceras. 

F9 säger bland annat att på LinkedIn och Twitter konsumeras innehållet på ett annat sätt än på 
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Facebook, Instagram och YouTube. F4 håller gärna Facebookinläggen något kortare i jämförelse 

med inläggen på LinkedIn. På F12 används Facebook för att visa upp mer vad som händer i 

företaget, till exempel genom fikabilder och behind the scenes. F6 och F8 upplever att Instagram 

skiljer sig innehållsmässigt från de andra plattformarna då det är mer storytelling-innehåll som 

publiceras. Där handlar det mer om att skapa innehåll som involverar följarna. 

  

Till en början ansåg F5 att de kunde publicera samma innehåll på alla plattformar, men nu har de 

insett att de behöver fundera över vad som fungerar i respektive plattform. F1 och F6 publicerar 

samma budskap i de olika plattformarna genom att länka vidare till exempelvis blogginlägg. F1 

förklarar att de försöker nå ut med samma budskap till så många som möjligt och eftersom alla 

kunder inte finns på alla kanaler så använder de samma innehåll på respektive plattform. F6 säger 

dock att de vill arbeta mer med att producera anpassat innehåll för de olika kanalerna. 

  

F3 upplever att hanteringen skiljer sig mellan olika plattformar och har därför som mål att 

producera skräddarsytt innehåll för varje kanal. De vill närma sig de olika kanalerna och lägga ut 

innehållet på ett annat sätt. F3 nämner att influencers är bra på att lägga ut samma innehåll med 

olika vridning på dem i diverse plattformar. De diskuterar att B2B-företag arbetar med tyngre 

material och bör då använda infografer, vilket innebär att de bryter ned innehållet i mindre bitar 

istället för att publicera allt på samma sätt. 

  

Antalet publiceringar per vecka skiljer sig åt mellan de olika företagen. Bland företagen låg 

genomsnittet vid publiceringen på en till två inlägg per vecka på respektive kanal. F11 publicerar en 

gång per vecka på Instagram beroende på vad som händer, medan på Twitter, Facebook och 

LinkedIn publicerar de minst tre till fyra inlägg per vecka. Detta anser de är ett minimikrav för att 

hålla ett aktivt flöde. F8 har som standard att publicera enbart en gång per vecka med motiveringen 

att det då upplevs mindre som skräppost.  

4.4.3 Attraktivt innehåll 

Företagen förklarar hur de skapar ett attraktivt innehåll på olika sätt. F10 berättar att innehållet 

behöver väcka ett intresse, förmedla kunskap och till viss del information i syfte att bygga en 

relation med både befintliga och potentiella kunder. F4 berättar att de skapar attraktivt innehåll 

genom att träffa “rätt typ av person i rätt typ av situation”. Vidare sägs att för att innehållet skall 

vara attraktivt bör de besvara vilka behov kunden har och vilka möjligheter de vill upplysa 

kunderna om. F11 skapar attraktivt innehåll genom att de ställer sig utanför sig själva och lägger 

fokus på att kunden skall känna att denne kan ta med sig något till sin verksamhet. På samma sätt 
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arbetar F5 med social selling, genom att lyfta kundnyttan och på något sätt alltid bidra med kunskap 

i inläggen. 

 

Rent konkret är flera företag överens om att bilder ofta väcker intresse hos läsaren. F9 nämner bland 

annat att bilder på deras bombsökningshundar ofta får en betydelsefull effekt. F4 arbetar med bilder 

i alla lägen om det finns något relevant att publicera. F8 diskuterar att bilderna bör vara tydliga och 

att texten skall kunna kopplas ihop till bilden, vilket även F10 och F6 påstår. Vidare anser F10 och 

F5 att bilder på människor är viktigt att involvera eftersom det engagerar till likes och delningar. F3 

tycker att det är svårt att publicera bilder på människor i deras verksamhet eftersom bilder på män i 

mörka kostymer som skakar hand inte passar i sociala medier. F12, F7 och F1 konstaterar att frågor 

i inlägget bidrar med ökat engagemang och därför försöker de ofta involvera det vid publicering.  

 

F3 diskuterar att människor ställer högre krav på innehållet nu för tiden. Företagen kan inte endast 

skriva två rader med vag text, länka vidare och sedan förvänta sig att människor läser. F2 påstår att 

det är viktigt att hålla texten kort på de sociala kanalerna, för att sedan länka vidare till längre inlägg 

om kunderna vill läsa mer. Även F10 länkar vidare för att hjälpa kunder till andra relevanta poster. 

F12 menar att texten inte får vara för lång, men inte heller alldeles för kort. Rent språkmässigt anser 

F9 att sociala medier bör hålla ett mer privat och informellt tilltal. Vidare diskuteras att det finns en 

fara i att vara alltför genomtänkt i sociala medier, det viktigaste är att inläggen känns personliga. 

Därav använder F9 aldrig text direkt från hemsidan eller från pressmeddelanden, utan de anser att 

sociala mediekanaler skall behandlas annorlunda. 

 

F2 och F9 kommer framöver att arbeta mer med videoproduktion. F9 upplever att video blir allt 

starkare och menar på att fler B2B-företag kommer att inse att det är av intresse att ha någon typ av 

förmåga där själv. Även F3 nämner att de ser kortare videoklipp och olika livesändningar som 

intressanta att arbeta vidare med. I det sammanhanget nämner även F3 att de vill få företaget mer 

visuellt tilltalande. 

4.4.4 Att tänka på vid publicering på sociala medier 

Samtliga företag tar hänsyn till någon typ av riktlinjer vid publicering av innehåll. F12 har som 

ambition att hålla innehållet blandat. De har dock märkt att propagering av anställda genererar bra 

feedback och god interaktion från kunder. F12 arbetar mycket med att fundera över vad de vill ha 

sagt med inlägget och vad de kan göra för sina kunder. F9 försöker alltid hålla innehållet relativt 

allmänt och intressant för en bred målgrupp. De riktar sällan in sig till specifikt inköpare av 

säkerhet, vilket är deras egentliga kunder. 
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Rent innehållsmässigt försöker de alltid nå ut med budskapet att de har kompetens i området och de 

strävar alltid efter att engagera människor. Stort fokus ligger på människan, vilket genomsyrar hela 

företagets strategi för sociala medier. F7 arbetar på liknande sätt och söker ofta efter någon form av 

relevans i innehållet, gärna kopplat till någonting som kunderna kan relatera till. Detta kan till 

exempel bestå av en omvärldshändelse, en veckodag, väder eller liknande. 

  

Vid publicering på sociala medier försöker F4 vara något varierande i sina inlägg, så att det finns 

innehåll för alla. F3 anser att företag bör anpassa innehållet beroende på vilken målgrupp de vill 

fokusera på. Enligt F4 är det viktigt att veta i vilken del av köpprocessen kunden befinner sig. De 

menar att om kunden befinner sig tidigt i köpprocessen behöver innehållet vara av mer utbildande 

art. Om kunden istället är långt inne i köpprocessen försöker de istället skapa innehåll som lockar 

kunderna och skapar en bild av att företaget är bättre än sina konkurrenter. F9 och F4 arbetar 

mycket med att marknadsföra inläggen mot specifika målgrupper där de tror att det kommer att 

engagera. På Twitter använder F4 exempelvis hashtags för att nå ut till särskilda personer och direkt 

tilltala dem. 

 

4.5 Stimulera elektronisk word of mouth (eWOM) 

Detta avsnitt sammanställer företagens respons om fjärde komponenten under två delrubriker: 

informationsspridning och besvarande av kommentarer 

4.5.1 Informationsspridning 

Enbart F6 av alla företagen anses ha en uttalad strategi för att få kunderna att prata om dem. De har 

en delningsknapp som kunden kan använda sig av när de har köpt från företaget. F9 använder dock 

Twitter som en plattform för samhällsdebatt och F2 arbetar med News Cision, där de publicerar 

nyheter som exempelvis journalister kan ta del av. F4 menar att Twitter till stor del används i syfte 

att vara en del av konversationen genom att följa och delta i diskussioner. F5 använder Twitter 

framförallt gentemot press och media. Ett annat sätt som F2 arbetar med informationsspridning är 

att de skickar ut inbjudningar till mässor via LinkedIn, vilket de anser är en möjlighet av att finnas 

på sociala medier. 

 

Flera av företagen upplever att kundernas informationsspridning generellt påverkar dem positivt. F3 

diskuterar att kundernas informationsspridning kan påverka dem både positivt och negativt 

beroende på vilken information som sprids, och påverkar även hur andra företag ser på dem. F2 



 

46 

 

menar dock att om de positiva sakerna överväger de negativa så kommer det negativa att rinna ut i 

sanden. 

 

Få företag har upplevt negativa reaktioner på deras sociala medier. Detta tror F1 beror på att de 

publicerar informativa artiklar som människor sällan har några starka åsikter om. F4 menar att de 

oftast erhåller positiva reaktioner på sociala medier och att kunderna upplever att företaget syns 

överallt. Vidare sägs att de inte riktigt bedriver en sådan typ av verksamhet där det diskuteras på 

sociala medieplattformar. 

4.5.2 Besvarande av kommentarer 

Vid besvarande av frågor och kommentarer väljer F1 att rikta in sig till personen som uttalade sig 

istället för att informera alla på plattformen. På samma sätt tillämpar F6 tankesättet en till alla 

istället för en till en, vilket innebär att de försöker besvara flera personer samtidigt med ett och 

samma inlägg.  

 

Negativa reaktioner tar F6 åt sig som feedback och någonting som de skall tänka på i kommande 

kampanjer. Ibland kan de även be kunderna att kontakta dem via mail för att reda ut allting. F12 

besvarar ofta kommentarerna på plattformen för att resterande kunder inte skall fundera över varför 

frågan inte har blivit besvarad. De kan även ge ett kortfattat svar på plattformen för att sedan ge ett 

mer utförligt vid sidan av. Vid bemötande av kritik försöker F5 ha samma inställning som de vill 

framstå som bolag, vilket innebär att de försöker vara transparenta men försiktiga i hur de svarar. 

De anser att de kan läsa av om kunden är upprörd utifrån sättet personen skriver på. I detta fall tas 

ofta diskussionen utanför kanalen via mail eller telefon. F11 och F9 går sällan in i diskussioner på 

sociala plattformar, framförallt inte där människor syftar till att provocera. Om det skulle 

kommenteras obscena eller rasistiska saker skulle dessa kommentarer raderas, vilket även nämns av 

F12.  

 

F10 menar att det är viktigt att bemöta alla kommentarer genom att tacka och eventuellt även dela 

vidare de positiva kommentarerna. De säger att:  

 

För oss är det väldigt konstigt om företag inte bemöter kommentarer de får. Det är precis som 

att du och jag skulle träffas på gatan och du skulle säga någonting, och jag bara skulle titta 

upp och gå vidare. Det som inte är okej i verkliga livet kan ju inte vara okej på nätet heller. 

Men jag tror det kan handla om en mognadsfråga, en generationsfråga. 
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F3 försöker även svara tålmodigt på varje kommentar, åtminstone kommentarer som innehåller 

någon typ av fråga. På liknande sätt försöker F11 besvara så många kommentarer som möjligt, 

såväl positiva som negativa. Om det uppstår kritiska funderingar eller frågor brukar de styra över 

det till mail eller telefon då de anser att vissa diskussioner inte behöver besvaras öppet. F11 

försöker även dela kundernas innehåll och ibland även kommentera.  

 

4.6 Utvärdera och välj kanaler 

Detta avsnitt sammanställer företagens respons om femte komponenten under två delrubriker: val 

av kanaler och utvärdering. 

4.6.1 Val av kanal 

Företagen använder olika kanaler och har en motivering bakom varje val. För att lättare få en 

översikt över vilka kanaler respektive företag använder har tabell 4 sammanställts. 

Tabell 4: Sammanställning över vilka kanaler respektive företag använder. Källa: Egen illustration (2017j). 

 

Företagen nämner liknande motiveringar till varför de närvarar på just de valda plattformarna. Det 

kan vara för att de vill komma i kontakt med potentiella kunder och beslutfattare samt för att 

kanalerna är de mest populära och att de därmed når ut till en större massa. Det kan även vara för att 

de vill utbilda människor, underhålla befintliga relationer, nå ut till deras målgrupp och för att 

kunderna snabbt skall komma i kontakt med företagets kundservice. Anledningen till att vissa 

företag inte finns på alla plattformar är för att de vill ha kontroll över kanalerna och att det då är 

bättre att göra någonting bra i kanalerna de redan närvarar på än att försöka finnas överallt. F8 

förklarar att om dem har sociala medier skall de också använda dem. 
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Beträffande LinkedIn har samtliga företag delad uppfattning om att plattformen är till för 

affärsrelationer, där språket är mer formellt och professionellt. F9 anser att det är på LinkedIn de 

tydligast diskuterar deras tjänster och deras position i branschen. Där anser F3 att människor är mer 

benägna att klicka på länkar och läsa. F5 har däremot en uppfattning om att människor scrollar i sitt 

flöde på LinkedIn och sällan klickar på länkar för att läsa vidare på samma sätt som de gör på 

Facebook. Företagen delar även samma åsikt om Facebook. De anser att nästan alla människor finns 

där, vilket gör att det både kan vara privat och professionellt på den plattformen. 

 

De olika plattformarna används för olika syften. F11 använder Facebook för employer branding och 

F10 använder det för att hålla kunderna närmare när nätverket uppdateras, men även för att hitta 

potentiella kunder bland före detta kollegor och affärspartners. Facebook är plattformen som F9 i 

princip inte använder för tjänste- och produktinformation, utan mer som ett sätt att betrakta sig med 

gruppen som en allmänhet. 

 

Företagen använder LinkedIn för att nå ut till kunder och medarbetare i affärssammanhang. Där 

försöker F3 kommunicera allt ifrån brev till logistiktjänster genom att ha olika showcase för deras 

affärsområden. Där kan de även smidigare lyfta fram olika lösningar och produkter. Twitter 

används istället av företagen för att nå ut till media. 

 

Instagram används för att visa företagskulturen och människorna i bolaget. Hos F5 är Instagram 

jätteviktigt just för att bära ut deras kultur och för att skapa en känsla och bild av hur F5 är som 

arbetsplats för människor som söker arbete. För att göra detta använder de en särskild hashtag vid 

sådana inlägg. F4 anser dock att syftet med att finnas på kanalerna är olika, utan att själva 

tillvägagångssättet med dem skiljer sig åt. 

 

En möjlighet som F3 ser med att finnas på olika plattformar är att de kan passera gatekeepern hos 

många företag för att nå personerna som är mer intresserade av att höra om deras tjänster. Till 

exempel om en kund köper en viss tjänst av ett företag härleds företaget till inköparen av denna 

tjänst. Detta sägs enligt F3 minimera möjligheterna att även erbjuda andra tjänster till kunden 

eftersom inköparen fungerar som en gatekeeper. F1 menar även att företagen erhåller ett breddat 

nätverk genom sociala medier som inte är lika sårbart som traditionella nätverk. Detta säger F3 

beror på att företagen vanligtvis har en eller flera kontaktpersoner hos en kund som sedan 

försvinner när denne person slutar eller byter område. Då måste företagen börja om på nytt att skapa 

kontakter hos kunden. 
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Vid val av kanal anser F3 att de är väldigt noga med att ha ett tydligt syfte med att inträda i en 

kanal. De menar att de inte skall gå in i en kanal om det inte finns minst ett tydligt syfte med att 

närvara där. F3 berättar att företaget kan ha fem till sex olika syften, och minst en av dem måste 

vara uppfyllda för att de skall närvara på den plattformen. Syftet kan till exempel vara att skapa 

kännedom kring varumärket, nya produkter, kundservice, stärka expertrollen, prata hållbarhet eller 

employer branding. Syftena skall sedan kunna brytas ned till kvantifierbara mål som företaget kan 

mäta. F4 nämner att deras val bakom kanalerna är att de alltid skall kunna mäta vad de vill ha.  

4.6.2 Utvärdering 

De flesta företagen utvärderar sina kanaler på något sätt. Utvärderingen kan gå till så att de ser över 

vilka poster som har haft mest aktivitet, trafiken, antalet likes, besökare, följare, klick samt hur 

interaktionen har sett ut. F1 utvärderar inte sina kanaler, utan tittar enbart hur det har gått vid 

ledningsgruppsmöten. Det är ofta eget intresse som är motiveringen till varför de undersöker 

framgången, just för att se hur deras personliga inlägg har medverkat. 

 

F9 köper bevakningstjänster för att se om dem själva och deras konkurrenter omnämns. Detta görs i 

syfte att granska hur stor påverkan de har och hur mycket som drivs av att andra människor pratar 

om dem. F3 utvärderar istället väldigt noga vad de gör, men anser själva att de kan bli bättre. De 

anser att statistiken från olika plattformar inte säger någonting om de inte sätter dem i kontext. F3 

anser att det är svårt att utvärdera vad exempelvis en like innebär då människor kanske gillar för att 

vara trevliga men att det inte betyder att de uppskattar vad de ser. En delning eller en kommentar 

sägs istället visa på engagemang. Vad det är för sorts engagemang kan företaget tolka ur 

trafiktermer.  

 

Många företag utvärderar enbart utifrån egna uppfattningar och omvandlar inte statistiken till 

finansiella mått. F6 tycker att det är en utmaning att utvärdera sociala medier ur ett 

försäljningsperspektiv och anser att det hade varit enklare med ett program som tydligt kunde 

koppla samman resultaten. Även F11 tycker att det är svårt att omvandla till finansiella mått i 

sociala medier. F5 anser att svårigheten beror på de långa säljcyklarna. Likaså tycker F3 att det är 

svårt att allokera ett visst värde till sociala medier då de kan ha väldigt långa informationsprocesser, 

vilket försvårar utvärderingen i finansiella mått. 

 

4.7 Förbättra förekomsten av varumärket 

Detta avsnitt sammanställer företagens respons om sjätte komponenten under två delrubriker: 

varumärkeskännedom och investeringar 
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4.7.1 Varumärkeskännedom 

Samtliga företag delar uppfattningen om att sociala medier påverkar varumärket på ett positivt sätt. 

Varumärkeskännedomen ökar och människor får en uppfattning om vad företagen gör, vilka tjänster 

de har och vad de är duktiga på. F9 anser att sociala medier hjälper dem att stärka och befästa deras 

varumärke som en samhällsaktör. F5 berättar att de genom sociala medier kan skapa en känsla av 

företaget. Flera företag uppmuntrar även de anställda till att sprida varumärket. F4 har till exempel, 

i och med sammanslagningen med ett annat företag, tagit fram en text som beskriver den 

sammanslagningen för att sprida varumärket. 

 

F1 menar att de genom sociala medier kan bygga upp varumärket på ett bra sätt eftersom de själva 

kan välja vad de vill fylla det med genom kommunikationen som sker på plattformarna. F1 

diskuterar att de kan skapa den bild av varumärket som de vill att kunden ska se. F1 vill ses som en 

bra, stark och pålitlig aktör på den svenska marknaden. F11 anser att sociala medier påverkar 

varumärket positivt då synen på branschen inom revision och rådgivning är tråkiga människor i 

kostym. De kan då genom sociala medier visa en annan sida av branschen genom att vara mer 

mänskliga i sitt uttryck. F3 menar att sociala medier bidrar med ett mer effektivt sätt att 

kommunicera ut information och generera affärer eftersom kunderna nu inte längre behöver sitta 

och vänta på samtal. 

 

Flera företag anser att sociala medier bidrar till transparens. F8 diskuterar att kunderna blir mer 

involverade och kommer i direkt kontakt med företaget på en personligare nivå. F6 anser att sociala 

medier ställer krav på företag och gör dem mer öppna och transparenta. F6 menar att det förr var 

mer direkt sälj på många ställen där mottot always be closing gällde, medan det nu snarare är 

always be helping som är i fokus. Detta tycker F6 är bra då kunderna kommer att genomskåda de 

företag som inte sköter sig, vilket bidrar till mer rättvisa för andra. Gemensamt för F10, F8 och F6 

är att de upplever att sociala medier driver trafik till deras hemsida och blogg, då kunderna ofta först 

går in på företagets sociala medier för att sedan klicka sig vidare till just hemsidan. 

4.7.2 Investeringar 

Företagens investeringar i sociala medier varierar. F4 investerar mycket i sociala medier då de 

bland annat tar fram innehåll och köper annonser i olika plattformar. De arbetar aktivt med att öka 

närvaron på plattformarna genom att bland annat tillämpa Google AdWords, som samverkar med 

sociala kanaler. Google AdWords ökar webbtrafiken till digitala plattformar via sökord. F10 

använder också sökord för att få kunder och potentiella kunder att besöka plattformarna. 
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F3 investerar i sociala medier genom hårdvaror, rena verktyg, innehållsskapande, utbildning och 

personalkostnader. F11 och F12 investerar både i Facebook och LinkedIn genom sponsrade inlägg, 

främst för att kunna anpassa inläggen efter målgrupp. F5 har börjat investera i funktionen att boosta 

inlägg och annonser som publiceras plattformarna. F7, F8 och F10 investerar däremot ingenting i 

sociala medier, utan enbart via indirekta personalkostnader. F10 har däremot börjat överväga det 

eftersom de känner att de vill vara mer aktiva med att arbeta med de betalda funktionerna. F6 

trycker lite extra på kampanjer, men investerar annars inte i sociala medier, endast vid enstaka fall. 

På F1 investerar de i vissa inlägg för att synas mer och för att få större spridning på inläggen.   
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras studiens analys av det empiriska materialet i förhållande till den 

teoretiska referensramen. Först kategoriseras företagen utifrån Cawsey och Rowleys (2016) 

taxonomi och interna respektive externa användare diskuteras. Sedan följer upplägget det 

strategiska ramverkets sex komponenter. Avslutningsvis presenteras en figur som översiktligt 

kopplar samman tidigare forskning och analysen av det empiriska materialet.  

 

5.1 Användare av sociala medier 

Företagen har arbetat med sociala medier olika länge, så kort som två månader upp till nio år. I 

somliga företag är sociala medier en väl integrerad del av marknadsföringen, medan andra 

fortfarande är i uppstartsfasen och ämnar till att utveckla användningsområdet mycket mer. I figur 6 

återfinns en sammanställning av samtliga intervjuade företag och var de återfinns på graden av 

tillämpning. 

  

 

Figur 6: Sammanställning av de intervjuade företagens grad av tillämpning av sociala medier i kombination 

med vilken grad de antar nya idéer. Källa: Egen illustration (2017k). 

 

Kategoriseringen av företagen utgår från Cawsey och Rowleys (2016) tidigare nämnda taxonomi, 

och har en viss korrelation med företagets erfarenhet av sociala medier. De företag som är placerade 

under sociala företag tillämpar sociala medier i flera användningsområden. Sociala medier-

användare innefattar de företag som använder sociala medier i marknadsföringen, men som kan 

utveckla och utnyttja det mycket mer. Sociala experimentatorer är de företag som sent antagit idén 

om sociala medier och nyligen har börjat tillämpa det i marknadsföringen. (Cawsey & Rowley, 

2016). 
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Företagen har kategoriserats utifrån jämförelser med varandra. Eftersom användningen av sociala 

medier hos B2B-företag fortfarande är begränsad kan vi anta att det i praktiken är fler företag som 

skulle placeras i kategorin eftersläntrare, så att normalfördelningskurvan stämmer. Eftersom vi i 

denna studie endast intervjuat företag som aktivt använder sociala medier utesluts därav ett större 

antal eftersläntrare. 

 

Gemensamt för flera företag är att de har sociala mediekanaler i företagets namn där användaren 

inte kan identifieras med någon särskild anställd. De anställda på företagen använder även sina 

personliga konton för att kommunicera, vilket omgivningen kan identifiera och koppla till 

personens arbetsgivare. Detta ligger i enlighet med Huotari et al. (2015) kategorisering av interna 

användare; företagsanvändare och anställd användare. Företagsanvändare och anställda användare 

används även i externt syfte för att nå ut till kunderna. Företagen diskuterar att de försöker nå ut till 

anställda hos deras kunder vilket styrker Huotari et al. (2015) påstående om att det finns 

kundanvändare. 

 

Fler av företagen kommunicerar även med andra affärsrelaterade intressenter och människor som är 

intresserade av företaget men som inte är anslutna professionellt till företaget ännu. Även dessa kan 

kopplas till Huotari et al. (2015) definition av professionella användare och civila användare. 

 

5.2 Övervaka konversationer och lyssna på kunder 

Fler av företagen arbetar med att övervaka kundernas konversationer för att tillgodose kundernas 

behov. Företagen lyssnar på kunderna för att på så sätt arbeta fram ett intressant och attraktivt 

innehåll då det enligt dem är viktigt att förstå vad kunderna vill läsa och se samt för att veta vad 

kunderna säger om deras varumärke. Detta ligger i enlighet med vad Cawsey och Rowley (2016) 

framhåller, det vill säga att genom att företagen övervakar flödet kan de utforska aktuella 

samtalsämnen och ta reda på vad som sägs om varumärket.  

 

Fler av företagen är överens om att det är viktigt att lyssna på vad kunderna vill ha mer än vad 

företaget vill få ut. Detta överensstämmer med Keinänen och Kuivalainens (2015) tanke om att 

företag behöver ge kunderna en anledning till att engagera sig i företagets sociala medier, vilket kan 

göras genom att efterforska vad de tycker är intressant. Företagen ser dock en utmaning i att få 

kunderna engagerade i deras sociala medier fastän de övervakar kundernas konversationer. Ett 

företag lyfter fram att de behöver bli bättre på att omvandla lyssnandet till datapunkter så att de 
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lättare kan analysera vad som sägs. Detta styrker Cawsey och Rowleys (2016) påstående om att 

företagen behöver bedöma hur de skall tolka och analysera konversationerna. 

 

Flera företag anser att sociala medier kan användas som ett verktyg för att hitta nya kunder och 

komma i kontakt med beslutfattare. Dock har få företag ännu implementerat sociala medier i deras 

CRM-system. Rodriguez och Peterson (2012) påstående om att sociala medier börjar bli en 

integrerad del av affärsstrategin inom CRM kan därför inte sägas vara uppfyllt för de intervjuade 

företagen. I dagsläget har företagen svårt att definiera vilka deras potentiella kunder är, men två av 

de intervjuade företagen använder ett marketing automation system som bidrar till att definiera 

potentiella kunder utifrån olika personlighetstyper. Utifrån detta system skapar företagen innehåll 

beroende på vart kunderna befinner sig i köpprocessen. Detta indikerar att det kan uppstå 

utmaningar för företagen då de behöver tänka annorlunda beträffande kommunikationen med 

potentiella- och nuvarande kunder, och vara mer i synk med kundernas beteende (Rodriguez et al., 

2012; Broekemier et al., 2015; Sisko & Lipiäinen, 2015). 

 

5.3 Empowerment och engagera anställda 

Många företag har delat upp ansvaret för sociala medier bland ett fåtal anställda. Uppdelningen är 

ofta mellan några enstaka personer som kan komma från marknads-, kommunikations- och HR-

avdelningen. Detta kan kopplas till Cawsey och Rowleys (2016) antydande om att empowerment är 

viktigt vid arbetet med sociala medier. Greasley et al., (2008) beskriver det som en 

ansvarsfördelning där de anställda i större omfattning deltar i beslutfattandet.  

 

Gemensamt för alla företag är att de på olika sätt försöker engagera de anställda i företagets sociala 

medier genom att uppmuntra dem till att dela, kommentera och gilla företagets inlägg från deras 

personliga konton. Enligt vad som framgår av det resonemang som framhålls av Cawsey och 

Rowley (2016) anses företag ha insett behovet av att engagera de anställda i processerna kring 

sociala medier. Vidare säger de att riktlinjer behöver utvecklas för hur de skall använda sociala 

medier, som också skall stödjas av träning. 

 

Övervägande del av företagen utbildar sina anställda via interna och externa utbildningar för att lära 

dem generellt om sociala medier, olika trender, olika kanaler och hur de startar upp sådana i 

personligt syfte. Företagen utvecklar även riktlinjer och mindre guider om hur de kan ha en god 

närvaro i sociala medier, vilket styrker Cawsey och Rowleys (2016) resonemang. Något som 

forskare har haft i åtanke, som ett flertal företag diskuterar, är att sociala medier är väldigt 
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individuellt och att det är lätt för chefer att komma med en strategi uppifrån som säger att alla skall 

använda det på samma sätt. 

 

Gemensamt för flera företag är att de arbetar mycket med att utbilda sina säljare i sociala medier för 

att de skall förstå nyttan med det i säljarbetet. Företagen anser att det blir alltmer aktuellt att säljarna 

skall vara aktiva på sociala medier och arbeta med det i deras säljroll. Dessutom anses det vara mer 

kostnadseffektivt för säljare att arbeta på det viset än att försöka vara personliga genom samtal eller 

besök. Detta ligger i enlighet med det resonemang som framhålls av Guesalaga (2016) och Ahearne 

et al. (2008), det vill säga att utbildning av säljarna kan öka effektiviteten och uppdatera kunskapen 

hos dem. Företagen indikerade även att de tillhandahåller utbildning till kundservice och experter. 

Detta styrker Cawsey och Rowleys (2016) påstående om att nyckelprocesserna i att engagera de 

anställda är att involvera personer från hela företaget. 

 

Samtliga företag anser att personligt bruk av sociala medier är någonting positivt och att det är 

valfritt om de vill dela eller skriva någonting om företaget. Många företag arbetar mycket med att 

göra de egna medarbetarna till ambassadörer för företaget. På så vis kan de bära ut information i 

egna kanaler för att nå andra företag och deras anställda. Guesalagas (2016) påstående om att 

personliga användningen av sociala medier under arbetstid kan vara strikt begränsad kan därför inte 

sägas vara uppfyllt för företagen i denna studie. Få företag övervakar vad deras anställda publicerar 

på sina privata konton. Flera företag lyfter dock fram att de har personalpolicy där det framgår vad 

anställda inte får göra.  

 

5.4 Skapa attraktivt innehåll 

Gemensamt för företagen är att de lägger stor vikt vid innehållet på plattformarna. De fokuserar 

främst på att inläggen skall hålla god kvalitet, bidra med kunskap, vara intressant och personligt, 

och samtidigt engagera människor. Detta kan kopplas ihop med Ahlqvist et al. (2008) som påstår att 

innehållet är en viktig framgångsfaktor för sociala medier. Det råder delade uppfattningar angående 

hur viktigt kvaliteten på inläggen är i jämförelse med kvantiteten. Ett antal företag anser att de 

lägger större vikt vid kvaliteten på innehållet snarare än att publicera ofta. Vissa menar dock att det 

är viktigare att hålla en god närvaro än att publicera perfekta inlägg. 

 

Företagen tar hänsyn till olika faktorer för att skapa attraktivt innehåll. Gemensamt för flera var att 

det skulle väcka ett intresse, förmedla kunskap, vara informativt och vara relevant, gärna kopplat till 

någonting som kunderna kan relatera till. Detta ligger i enlighet med vad Althoff et al. (2014) 
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framhåller, nämligen att vid publicering av innehåll är medvetenhet om aktuella ämnen en viktig 

faktor. 

 

Många företag är överens om att publiceringen skiljer sig mellan olika plattformar beträffande 

omfattning och formalitet. Cawsey och Rowleys (2016) påstående om att det ligger en utmaning i 

att förutsäga kundernas uppfattning gällande relevans och övertygande text styrks därför eftersom 

företagen anser att människor ställer allt högre krav på innehållet. Flera företag anser att de måste 

ställa sig utanför sig själva för att skapa attraktivt innehåll. Fokus ligger istället på att kunden skall 

känna att denne kan ta med sig någonting tillbaka till sin verksamhet. Flertalet av företagen 

publicerar dock fortfarande samma innehåll på alla plattformar, med motiveringen att alla kunder 

inte finns på alla kanaler. Detta motsäger till viss del Cawsey och Rowleys (2016) påstående om att 

företagen behöver skapa innehåll som är intressant, relevant och aktuellt i olika format. Någonting 

som flera företag är överens om är att bilder ofta väcker ett intresse hos läsaren mer än vad text gör, 

vilket företagen försöker arbeta med. 

 

Företagen publicerar olika många inlägg per vecka men genomsnittet ligger på en till två inlägg per 

vecka på respektive kanal. Hur många inlägg som skall publiceras är ingenting forskningen tar upp, 

men utifrån företagens motivering anses det vara en bra mängd för att inte upplevas som skräppost. 

Ett fåtal företag diskuterar även att de kommer att arbeta mer med videoproduktion, då de upplever 

att utvecklingen av video blir allt starkare. Detta är inte heller någonting som lyfts fram i 

forskningen, och därför kan det varken styrka eller bestrida den. 

 

5.5 Stimulera elektronisk word of mouth (eWOM) 

Fler av företagen menar att kundernas informationsspridning i störst utsträckning påverkar dem 

positivt, men endast ett intervjuat företag har en uttalad strategi för att få kunderna att sprida 

information om dem på sociala plattformar. Detta görs genom att tydligt uppmuntra till delning av 

innehåll. Att företagen inte aktivt arbetar med informationsspridning ligger i enlighet med Hutter et 

al. (2013) påstående om att företag har svårigheter med att stimulera eWOM eftersom de inte vet 

vad som driver människor att publicera online. 

 

Övriga företag arbetar indirekt med informationsspridning då de exempelvis för debatter på Twitter 

eller publicerar artiklar ämnade för journalister. Detta styrker Cawsey och Rowleys (2016) 

rekommendation om att företagen även bör engagera personer som inte redan är kunder till 

företaget, till exempel redaktörer eller andra institutioner. Företagens sätt att arbeta styrks även av 
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Jansen et al. (2009) påstående om att Twitter är en plattform som används för att just engagera 

utomstående influencers.  

 

Det råder delade uppfattningar hos företagen beträffande huruvida de skall svara på kommentarer 

som uppstår på deras sociala kanaler eller inte. De flesta företag försöker svara på kommentarerna 

de får, framförallt om de innehåller någon form av fråga, men de ger sig sällan in i diskussioner på 

plattformarna. Sådant styrs istället över till mail eller telefon, framförallt om det handlar om kritiska 

funderingar. Några företag anser det dock som otroligt viktigt att svara på samtliga kommentarer 

som de erhåller på plattformarna. Detta lyfts fram av Broekemier et al. (2015), som hävdar att 

mindre företag kan dra nytta av sociala medier genom att inträda i diskussioner. Även Choi och 

Thoenis (2016) resonemang om att detta skulle kunna förhindra negativ spridning till andra kunder 

tyder på samtliga företags avsikt med att delta i diskussioner. 

 

5.6 Utvärdera och välj kanaler 

Facebook, LinkedIn och Twitter är de mest använda sociala kanalerna hos de intervjuade B2B-

företagen, vilket är i enlighet tidigare forskning (e.g. Broekemier et al., 2015). Anledningen till att 

just dessa är framträdande är att företagen upplever att det är på dessa plattformarna kunderna 

befinner sig. Gemensamt för samtliga företag var att LinkedIn främst används för att bygga och 

bibehålla affärsrelationer. Både Facebook och Instagram används för employer branding och för att 

visa upp en särskild bild av företaget. Twitter använder företagen främst för att nå ut till media. 

Pham och Gammohs (2015) påstående om att webbplatser för mediedelning kan bidra med bilder 

och känslor som vidare kan kopplas till varumärket styrks därför eftersom företagen anser att de 

genom sociala medier kan skapa en bild av varumärket. I enlighet med det påstår Cawsey och 

Rowley (2016) att valet av medieplattform är viktigt eftersom olika kanaler kan vara avsedda för 

olika ändamål, vilket nämns av de intervjuade företagen.  

 

Flera företag diskuterar att det bör finnas ett tydligt syfte med att gå in i en kanal. En anledning till 

att företagen inte finns på alla plattformar är att de anser att det är viktigare att prestera i de 

befintliga kanalerna snarare än att försöka vara närvarande överallt. Detta kan kopplas till Cawsey 

och Rowley (2016), som säger att det kan vara tidskrävande att närvara i flera sociala mediekanaler, 

framförallt om innehållet skräddarsys för respektive plattform. 

 

Företagen utvärderar kanalerna på olika sätt, både via system och via egna uppfattningar. De kan 

exempelvis se över aktivitet, interaktion, antalet likes och antalet följare, för att sedan följa upp 

detta på kommande möten med ledningsgruppen. Vissa företag köper även bevakningstjänster för 
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att se hur ofta de omnämns, men menar att denna statistik inte säger någonting om den inte placeras 

i ett sammanhang. Detta stämmer överens med vad Choi och Thoeni (2016) diskuterar, vilket är att 

företag bör använda analysverktyg för att kunna utvärdera prestationen på sociala medier. 

 

Gemensamt för företagen är att de upplever svårigheter med att omvandla kundens interaktion till 

finansiella mått, vilket även nämns av Kumar och Mirchandani (2012). Därför väljer några företag, 

som vill kunna omvandla statistiken till finansiella mått men anser att det är svårt, att enbart 

utvärdera interaktionen och beteende hos kunder. Detta ligger i enlighet med vad tidigare forskning 

framhåller, nämligen att det finns svårigheter med att tolka statistiken i sociala kanaler (Cawsey & 

Rowley, 2016), men att det behövs för att kunna motivera investering (Choi & Thoeni, 2016). Detta 

överensstämmer således med Choi och Thoeni (2016) uppfattning om att analysverktyg inte 

används av B2B-företag eftersom sociala medier fortfarande är under utveckling på B2B-

marknaden. 

 

5.7 Förbättra förekomsten av varumärket 

Företagen är överens om att sociala medier påverkar varumärket positivt. Detta stryker Cawsey och 

Rowleys (2016) påstående om att många företag har en uppfattning att sociala medier förbättrar 

förekomsten av varumärket. Via sociala medier upplever företagen att de själva kan bestämma hur 

de vill att varumärket skall uppfattas både internt och externt. Uppfattningen bland företagen är 

därmed att sociala medier bidrar till att de kan skapa en känsla av varumärket.  

 

Flera företag uppmanar de anställda till att sprida varumärket via deras personliga sociala kanaler. 

Detta sägs vara ett mer effektivt sätt att kommunicera information och generera affärer eftersom det 

genererar webbtrafik till företagets hemsida. I enlighet med det påstår Broekemier et al. (2015) att 

B2B-företag främst använder sociala medier för att öka just webbtrafiken samt att höja rankingen i 

sökmotorer. Även Cawsey och Rowley (2016) nämner att upptäckbarhet på internet ökar ju fler 

personer som besöker hemsidan. 

 

Sociala medier sägs bidra till transparens genom att företaget kommer närmare kunden och 

uppfattas som mer öppet. Detta ligger i enlighet med vad Cawsey och Rowley (2016) framhåller, 

nämligen att närvaron på sociala medier förbättrar både kundengagemang och kundsupport, men 

även rekryteringen av nya kunder. Detta är således något även Laroche et al. (2013) diskuterar. De 

säger att företagets närvaro på sociala medier kan öka kundernas förtroende och lojalitet gentemot 

varumärket genom att det stärker kundrelationer. 
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För att förbättra förekomsten av varumärket investerar ett antal företag i sociala medier. Detta görs 

bland annat genom innehållsskapande, sponsring och utbildning, men flera företag genomför inga 

investeringar förutom rena personalkostnader. Broekemier et al. (2015) framhåller att sociala 

medier är ett billigt alternativ till företag som har färre resurser vilket styrker att företag inte 

behöver investera lika mycket i utformningen av material som i traditionella kanaler.   

 

5.8 Sammanfattande modell 

Tabell 5 åskådliggör en sammanfattning som översiktligt kopplar samman tidigare forskning och 

analysen av det empiriska materialet. Utifrån analysen av det empiriska materialet har det funnits 

återkommande faktorer under varje komponent som redogörs nedan. Tabell 5 kommer användas 

som underlag för att styrka kommentarerna i slutsatsen. 

 

 

 

Tabell 5: Sammanfattande tabell över samtliga företags fokusområden. Källa: Egen illustration (2017l). 
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till. Här framgår även studiens 

teoretiska såväl som praktiska bidrag. Avslutningsvis presenteras de begränsningar som uppkommit 

samt förslag till vidare forskning inom det aktuella forskningsområdet. 

 

6.1 Kommentarer 

Syftet med denna studie är att analysera användningen av sociala medier i B2B-företagens 

marknadsföringsstrategi utifrån Cawsey och Rowleys (2016) sex komponenter. Utifrån studiens 

analys kan vi konstatera att användningen av sociala medier hos B2B-företag till stor del stämmer 

överens med Cawsey och Rowleys (2016) strategiska ramverk. 

 

Vi fann i studien att företagen övervakar kundernas konversationer och försöker även ta till sig det 

som skrivs på plattformarna. Detta tycker vi tyder på att företagen använder kundernas 

konversationer som en form av feedback som de kan anpassa sig efter. Vi anser att detta är ett 

effektivt tillvägagångssätt för att tillfredsställa kunderna eftersom företagen tillgodoser deras behov. 

Det framkom även i studien att ett antal företag anser att det är svårt att hitta potentiella kunder. De 

som använder ett marketing automation system kan på ett enklare sätt definiera sådana kunder och 

därmed utöva taktisk marknadsföring gentemot dem. 

 

Studien visar att fördelning av ansvar och att engagera de anställda i processen kring sociala medier 

är betydande för de flesta företag och någonting de aktivt arbetar med. Det främsta sättet som 

företagen engagerar de anställda i sociala medier är att uppmuntra dem till att dela företagets 

innehåll på sina personliga kanaler. Detta sätt att arbeta med empowerment har inte tidigare 

specifikt framhållits i forskningen, vilket är ett intressant resultat av denna studie. Tidigare 

forskning har istället diskuterat mer allmänt att de anställda bör involveras i beslutsprocesserna. Vi 

ser effektiviteten i att företag aktivt uppmuntrar de anställda till att dela innehåll samt att de utbildar 

dem i sociala medier eftersom det i längden tycks bidra till flera fördelar tack vare spridningen. 

 

Det framkom även i studien att samtliga företag anser att innehållet är viktigt. Vid publicering på 

sociala medier skall innehållet främst väcka ett intresse hos läsaren, vilket görs genom att hålla 

innehållet relevant och aktuellt. Företagen menar att för att skapa attraktivt innehåll behöver de 

fokusera på vad kunden tycker är intressant. Detta tyder på att företagen först tillämpar den första 

komponenten, där de samlar in feedback, för att sedan bemöta feedbacken och skapa ett attraktivt 

innehåll. Vi menar att denna komponent är starkt länkad till första komponenten. Attraktivt innehåll 
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skapas utifrån kundens intressen och därför kan inte attraktivt innehåll skapas om inte första 

komponenten är genomförd.  

 

Vi fann att företagen inte specifikt arbetar med att stimulera eWOM, men utifrån hur de försöker 

uppmuntra de anställda till att dela innehållet samt hur de arbetar med att sprida varumärket tyder 

det på att de ändå indirekt arbetar med det. I och med att företagen aktivt försöker förbättra 

förekomsten av varumärket påverkar det kundengagemanget eftersom de blir mer transparenta som 

företag via sociala medier, vilket i sin tur påverkar eWOM. Genom att företagen även svarar på 

kundernas kommentarer och aktivt deltar i diskussioner på plattformarna kan även det ses som en 

form av eWOM, men detta var det endast ett fåtal företag som gjorde. 

 

Mot denna bakgrund bedömer vi att den fjärde komponenten inte utgör en stor del i företagens 

marknadsföringsstrategier. Orsaken till att endast vissa företag aktivt svarar på samtliga 

kommentarer som erhålls på plattformarna kan ha utgångspunkt i storleken på företaget och i vilken 

bransch de är verksamma i. Ett större välkänt företag som arbetar med säkerhetsfrågor kan tänkas 

väcka starkare känslor och erhålla fler kommentarer än ett mindre företag som är verksamma i IT-

branschen. Det kan antas vara alltför krävande för vissa företag som erhåller fler kommentarer att 

avsätta resurser för att besvara samtliga kommentarer och delta i diskussioner på plattformarna. 

 

Som framgår av studien väljer företagen att närvara på de plattformar där de uppfattar att deras 

kunder finns. Flera företag för kontinuerligt diskussioner om de skall inträda i nya kanaler, men 

anledningen till att de avstår har ofta att göra med tidsbrist och prioriteringar. Vi fann i studien att 

företagen anser att de behöver ha ett tydligt syfte med varför de skall närvara på respektive 

plattform. De ser hellre att de presterar i befintliga kanaler än att de är medelmåttiga i flera. 

 

Vi fann i studien att samtliga företag utvärderar sina sociala medier på olika sätt, framförallt utifrån 

kundernas beteenden och icke-finansiella mått. Anledningen är för att de upplever svårigheter med 

att utvärdera kanalerna finansiellt. Detta beror på att det ligger en utmaning i att bedöma hur lönsam 

en delning är i jämförelse med en like. 

 

Studien visar att samtliga företag är överens om att sociala medier påverkar varumärket positivt. 

Som nämnts uppmuntrar fler av företagen de anställda till att sprida varumärket via deras personliga 

konton, men företagen själva försöker även sprida varumärket genom investeringar, framförallt via 

sponsrade inlägg. Somliga företag investerar även i sökmotoroptimering, för att på så vis öka 

webbtrafiken till hemsidor och sociala kanaler.  
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Slutsatsen av studien är att komponent fyra, stimulera eWOM, inte utgör en väsentlig del i 

företagens marknadsföringsstrategier och kan därmed länkas samman med sjätte komponenten, 

förbättra förekomsten av varumärket. Detta grundar vi i att enbart ett fåtal företag arbetar med att 

stimulera eWOM. Vi kan även dra slutsatsen att komponent tre, skapa attraktivt innehåll, är stark 

länkad till komponent ett, övervaka konversationer och lyssna på kunderna, då komponent tre inte 

kan genomföras utan komponent ett. Komponent två, empowerment och engagera anställda, och 

fem, utvärdera och välj kanaler, anses även vara två viktiga komponenter som företagen ständigt 

arbetar med. Under femte komponenten fann vi även att företagen fokuserar på att finna minst ett 

tydligt syfte med att inträda i en kanal, vilket skulle kunna tolkas som en ny komponent i ramverket.  

 

6.2 Bidrag 

Detta avsnitt presenterar studiens teoretiska respektive praktiska bidrag. 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidrag som studien tillfört till ämnet företagsekonomi är en ökad förståelse för hur 

B2B-företag använder sociala medier i marknadsföringsstrategin. Det finns tidigare studier om 

sociala medier på B2B-marknaden, men dessa anses vara i behov av komplettering (Keegan & 

Rowley, 2017; Hallikainen et al., 2017). Det som har saknats i tidigare forskning är stöd från 

empiriska studier till ett holistiskt ramverk som omfattar B2B-företag. Denna studie fördjupar sig i 

den praktiska tillämpningen av sociala medier. Följaktligen har denna studie kunnat fylla 

forskningsgapet genom att studera Cawsey och Rowleys (2016) strategiska ramverk med dess sex 

komponenter.  

 

Flera forskare har enats om att en eller flera av komponenterna är bidragande faktorer till en 

framgångsrik strategi (Cawsey & Rowley, 2016). Studien visar att alla komponenter kan anses vara 

bidragande faktorer ur olika perspektiv och att alla hör samman på ett eller annat sätt. Vidare bidrar 

studien till teorin genom att belysa att engagera och utbilda anställda är en viktig faktor för B2B-

företag vid användning av sociala medier, vilket även berörs av tidigare forskning (e.g. Cawsey & 

Rowley, 2016; Greasley et al., 2008; Guesalaga, 2016). Studien kan dessutom bidra till ny 

förståelse till tidigare teorier om hur B2B-företag skapar attraktivt innehåll.  

 

Tidigare forskning (e.g. Habibi et al., 2015; Hutter et al., 2013; Althogg et al., 2014) har i första 

hand fokuserat på innehållet i form av blogginlägg och poddsändningar. I studien framgår det att 

visuellt innehåll såsom bilder och videor väcker ett intresse hos kunden, vilket öppnar upp för ny 
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förståelse beträffande publicering på sociala medier. Sociala medier förknippas oftast med bilder 

och video som skall skapa en känsla jämfört med traditionella kanaler där budskapet skall fram i 

form av annonser i tidningar.  

 

Studien visar att B2B-företag brister i kunskap och förståelse kring hur de kan utvärdera sociala 

kanaler utifrån ett finansiellt perspektiv. Det har framkommit i tidigare forskning (e.g. Choi & 

Thoeni, 2016; Kumar & Mirchandani, 2012) att analysverktyg för sociala medier är av en 

experimentell karaktär som behövs utvecklas, och är en av anledningen till varför de inte används 

för sociala medier. Teorier och strategier kan antas vara bristfälliga och till och med saknas inom 

detta område, vilket denna studie lyfts fram som ett problem och lägger en teoretisk grund till 

forskningsområdet. 

 

Eftersom ramverket saknar empirisk forskning är studiens förhoppningar att den bidrar med 

infallsvinklar och ökad förståelse för hur B2B-företag kan tillämpa det strategiska ramverket. Detta 

kan förhoppningsvis även hjälpa kommande forskare inom området att förstå hur en del B2B-

företag tillämpar de olika komponenterna i sitt strategiska arbete. 

 

 

Figur 7: Sammanställning av det strategiska ramverket utifrån denna studie. Källa: Egen illustration 

(2017m). 
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Sammanställningen av det strategiska ramverket som har framkommit i studiens slutsats är ett 

bidrag till teorin och illustreras i figur 7. I jämförelse med figur 4 kan nya komponenter och 

sammanslagningar här utläsas. Komponent fyra har slagits samman med komponent sex, 

komponent ett och komponent tre är starkt sammanlänkade, och komponent fem har byggts på med 

en viktig faktor. 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Studien bidrar praktiskt med att belysa hur B2B-företag i praktiken använder sociala medier i 

marknadsföringsstrategierna. Resultatet från studien visar att B2B-företag utövar sex olika 

komponenter i sitt strategiska marknadsföringsarbete på sociala medier. Dessa komponenter 

tillämpas på olika sätt rent praktiskt, men samtliga komponenter innefattas antingen direkt eller 

indirekt av B2B-företag.  

 

B2B-företag kan förhoppningsvis betrakta denna studie som en riktlinje för hur de kan arbeta med 

sociala medier. Denna studie har följaktligen bidragit till ökad förståelse för vilka faktorer som kan 

vara bra att tänka på vid användning av sociala medier hos B2B-företag, samt vilka områden det 

finns utrymme till att förbättra och utveckla i strategin. På så sätt skall företagen kunna tillämpa 

sociala medier på ett effektivt och lönsamt sätt. 

 

Studiens visar att ett konkret steg för att B2B-företag skall erhålla en framgångsrik 

marknadsföringsstrategi är att de bör ha ett tydligt syfte med varför de skall finnas på sociala 

medier. Viktigt att ha i åtanke är dock att alla komponenter inte är lika betydelsefulla beroende på 

om syftet exempelvis är employer branding jämfört med om syftet med att finnas på sociala kanaler 

är social selling. 

 

Lika viktigt som att ha ett syfte med sociala medier är också att se till att engagera de anställda i 

processen och att framhålla tydliga riktlinjer som präglar hela företaget. Studien bidrar med belägg 

för praktiska fördelar med sociala medier och de olika komponenternas betydelse. Dock kan 

ifrågasättas om den positiva synen på sociala medier inom B2B-företag är av sådan omfattning att 

det övertygar samtliga B2B-företag om att sociala medier är en konkurrensfördel. Denna studie 

syftar därför inte till att bidra med korrekta tillvägagångssätt. Studien skall istället ses som riktlinjer 

över hur B2B-företag kan arbeta med sociala medier i marknadsföringen. I ett större sammanhang 

ämnar denna studie till att belysa hur B2B-företag kan arbeta med sociala kanaler, trots att resultatet 

av denna studie inte är den enda sanningen. 
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6.3 Vidare forskning 

Det har förekommit begränsningar i denna studie som är viktiga att förstå och dess behov för vidare 

forskning. En begränsning i studien har varit insamlingen av empiri. Det har förekommit 

utmaningar i att få tag på B2B-företag som tillämpar sociala medier i marknadsföringen, och som 

dessutom både vill och har tid att medverka. Flertalet B2B-företag har kontaktats, men det är många 

som inte har svarat. Därför är ett förslag till vidare forskning att göra en mer omfattande studie med 

flera företag för att utveckla figur 2, som sammanställer företagens grad av tillämpning av sociala 

medier. 

 

Då denna studie har avgränsats och tolkats utifrån ett företagsperspektiv hade det varit intressant att 

undersöka hur de anställda ser på sociala medier i ett B2B-företag. I studien framkom det att ett 

antal företag tillämpar sökordsmarknadsföring (SEM), vilket hade varit intressant att fördjupa sig i 

eftersom det tycks vara under utveckling hos en del B2B-företag och kan bidra till effektiv 

marknadsföring via sociala medier. En annan begränsning som har uppkommit i studien är huruvida 

varje komponent har diskuterats djupgående. Det finns därmed ett behov av att enbart fokusera på 

hur företagen arbetar med en särskild komponent. Eftersom det finns vissa skillnader i hur företagen 

engagerar anställda samt hur de stimulerar eWOM skulle dessa två komponenter kunna analyseras 

mer djupgående i fortsatt forskning. 

 

I studien har det framkommit skillnader i hur B2B-företagen tillämpar sociala medier beroende på 

vilken bransch de tillhör och hur många anställda de har. Ett förslag till vidare forskning är därför 

att genomföra en jämförande studie mellan små och stora företag samt branschrelaterade strategier 

för sociala medier. Även en jämförande studie mellan B2B- respektive B2C-företags strategier för 

sociala medier vore intressant att genomföra då det framkommer i studien att B2B-företag inte 

aktivt arbetar med att stimulera eWOM. Detta beror på att B2B-företag inte publicerar innehåll som 

skapar diskussioner på samma sätt som B2C-företag. 

 

Employer branding och social selling har uppkommit som ändamål för olika plattformar i studien. 

Det har visat sig att flera företag fokuserar mer på just dem ståndpunkterna än att marknadsföra 

varor och tjänster. Det hade därför varit intressant att genomföra en studie som avgränsar sig till 

något av dessa områden, för att se om det strategiska ramverket appliceras annorlunda. En 

sambandsanalys av tabell 4 och tabell 5 hade även varit intressant att utveckla i fortsatt forskning i 

syfte att finna djupare mönster mellan val av kanaler och fokusområden under respektive 

komponent. 
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Något som framkom i studien är att vissa företag aktivt arbetar med att försöka skapa en mer 

individanpassad bild av kunden, så kallade personas, istället för en större målgrupp. För vidare 

forskning vore det intressant att fördjupa sig i det arbetet hos B2B-företag för att undersöka vilka 

möjligheter det bidrar med i marknadsföringen och vad det kan ha för return on investment (ROI). 

Detta kan möjligtvis utföras via en kvantitativ undersökning. 
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Bilaga – Intervjuguide 
 

Fråga Intervjufrågan Syftet med frågan Referenser 

Bakgrundsinformation 

1 Namn? 
Att samla övergripande 

information om 

informatörerna 

- 

2 Företag? - 

3 Vad är Er roll i företaget? - 

4 Hur länge har Ni jobbat på företaget? - 

  Inledande intervjufrågor 

5 Hur länge har Ni funnits på sociala medier? 

Att kunna identifiera vilken 

kategori företag befinner sig i 

 

Cawsey & Rowley, 2016 

 

6 
I vilken utsträckning i företaget använder 

Ni sociala medier? 

Att kunna identifiera olika 

användare av sociala medier 

inom företaget 

Huotari et al., 2015; Levin 

et al., 2012; Y., Wang et 

al., 2016 

7 Varför/I vilket syfte använder Ni sociala 

medier? 

 

Att få en förståelse om 

företaget ser några fördelar 

eller osäkerheter 

Broekemier et al., 2015; 

Hutter et al., 2013;  

8 Hur tycker Ni att sociala medier bidrar till 

ert företag? 

Lacka & Chong, 2016; 

Parveen et al., 2016; 

Jussila et al., 2013;  

Habibi et al., 2015; 

9 Hur viktigt anser Ni att sociala medier är i 

ert företag?  

McCann & Barlow, 2015 

10 Hur ser Ni på sociala medier som ett 

verktyg för kundrelationer? 
Att få en förståelse om hur de 

använder social CRM 

 

Pedron et al., 2016 

Rodriguez et al., 2012; 

Trainor, 2012;  

Moore et al., 2015 
11 Hur anser Ni att sociala medier påverkar ert 

arbete med att hantera kundrelationer? 

Övervaka konversationer och lyssna på kunder 

12 Övervakas innehållet? Hur görs det i 

sådana fall? Att förstå hur företaget 

engagerar sina kunder i att 

delta i företagets sociala 

medier 

Cawsey & Rowley, 2016; 

13 
Hur får Ni kunderna att engagera sig i 

företagets sociala medier? 

Keinänen & Kuivalainen, 

2015; 

Moncrief et al., 2015; 

Broekemier et al., 2015 

14 Hur kommunicerar Ni med kunderna? 

Att få en förståelse om det 

skiljer sig åt hur det gällande 

kommunikationen. 

Rodriguez et al., 2012; 

Broekemier et al., 2015; 

Sisko & Lipiäinen, 2015 

Empowerment och engagera anställda 

15 

Hur får Ni anställda att engagera sig i 

företagets sociala medier? 

 Att få en förståelse att hur de 

engagerar sina anställda 

 

 

 

Cawsey & Rowley, 2016; 

Greasley et al., 2008; 

Voegtlin et al., 2015; 

Guesalaga, 2016 

16 Hur är ansvaret för sociala medier 

uppdelat? 

17 Hur utbildar Ni anställda inom sociala 

medier? 

18 Hur ser Ni på personligt bruk av sociala 

medier? under arbetstid? 
Att få en förståelse på hur de 

ser på personligt bruk 
Guesalaga, 2016 
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Skapa attraktivt innehåll 

19 Lägger Ni stor vikt vid innehållet på era 

plattformar? 

 
Att få en förståelse om hur de 

analysera och skapar 

innehållet 

Ahlqvist et al., 2008; 

Cawsey & Rowley, 2016 
20 Hur skapar Ni ett attraktivt innehåll? 

 

21 Har de som publicerar ”fria händer” vid 

publicering? 

 
Att få en förståelse om 

generella tankar kring 

påverkan av innehållet 

Huotari et al., 2015; 

Habibi et al., 2015; 

Hutter et al., 2013 

Althoff et al., 2014 
22 Är det något särskilt Ni tänker på när Ni 

publicerar innehåll på Era sociala medier? 

 

23 
Hur upplever Ni hanteringen mellan olika 

plattformar? 

Att få en förståelse om 

innehållet skiljer sig åt 

beroende på vilken plattform 

 

Cawsey & Rowley, 2016 

Stimulera elektronisk word of mouth (eWOM) 

24 Har Ni någon strategi för att få kunderna att 

prata om er på sociala medier? 

 
Att få en förståelse om 

företagets hantering av 

eWOM 

Cawsey & Rowley, 2016; 

Jansen et al., 2009 

Andzulis et al., 2012; 

Broekemier et al., 2015 

25 

 

 

26 

Hur upplever Ni att kundernas 

informationsspridning påverkar er? 

 

Vad gör Ni om det uppstår negativa 

reaktioner på ert innehåll? 

Utvärdera och välj kanaler 

27 
Hur upplever Ni att dessa kanaler påverkar 

ert varumärke? 

 

Att få en förståelse om de har 

någon uppfattning om att 

kanaler påverkar deras 

varumärke 

 

Pham & Gammoh, 2015 

28 Hur många plattformar använder Ni? 

 
Att få en förståelse bakom 

val av kanaler 

 

Cawsey & Rowley, 2016; 

Broekemier et al., 2012 

Brennan & Croft, 2012; 

Siamagka et al., 2015; 

Bernard, 2016 

Pham & Gammoh, 2015 

29 Vilka plattformar finns Ni på? 

 

30 Varför finns Ni just på dem? 

 

31 

 

Hur utvärderar Ni de olika kanalerna? 

Att få en förståelse om 

företag använder verktyg vid 

utvärdering 

 

Cawsey & Rowley, 2016; 

Choi & Thoeni, 2016;  

Hofmann & Fodor, 2010 

 

Förbättra förekomsten av varumärket 

32 
Vad har Ni för uppfattning gällande sociala 

mediers påverkan på varumärket? 

Att få en förståelse om 

företagets uppfattning 

gällande sociala medier och 

varumärket 

 

Cawsey & Rowley, 2016; 

Choi & Thoeni, 2016; 

Latroche et al., 2013 
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Övriga frågor 

33 Finns det något som Ni själv vill ta upp 

eller fråga om? 

 
Att klargöra att inget har 

missats och eventuellt 

återkommande 

- 

34 Kan vi återkomma till Er om vi skulle 

behöva komplettera någon uppgift? 

 

- 


